
Hazard information under CLP Regulation 
 
Velas Noel 
 

 
 
CONTÉM: Limão, Eugenol, Cinamaldehyde, pin-2(3)-ene. Pode provocar uma reação alérgica 
cutânea. 
ATENÇÃO:  
Pode provocar irritação ocular grave. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Mantenha fora do alcance de crianças. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies 
quentes. Lave bem as mãos após utilização. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se entrar em 
contacto com a pele lavar abundantemente com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção 
cutânea consultar um médico. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. 
 
Difusor Noel  
 

 
 
CONTÉM: Limão, Eugenol, Cinamaldehyde, pin-2(3)-ene. 
ATENÇÃO:  
Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se entrar em contacto com a pele lavar 
abundantemente com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea consultar um médico. 
Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. 
 
Vela Winter Nights Multiwick  
 

 
 
CONTÉM: Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isoméria não identificada). Pode provocar uma 
reação alérgica cutânea. 
ATENÇÃO:  
Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. Evite respirar o vapor ou pó. Evitar a libertação para o meio ambiente. Use sempre 
protetores nas mãos, olhos e rosto. Se entrar em contacto com a pele lavar abundantemente com 
água e sabão. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea consulte um médico. Recolher o produto 
derramado. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
 
  



Lamparina a Óleo Winter Nights 
 

 
 
CONTÉM: 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, alpha-
Hexylcinnamaldehyde.  Pode provocar uma reação alérgica. 
ATENÇÃO:  
Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência 
ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter longe do calor, 
faíscas, chamas desprotegidas e superfícies quentes. Proibido fumar. Tomar medidas de precaução 
contra descargas estáticas. Evite respirar o vapor ou pó. Use apenas ao ar livre ou numa área bem 
ventilada. Evitar a libertação para o meio ambiente. Use sempre protetores nas mãos, olhos e rosto. 
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para o ar fresco e mantê-la em repouso numa posição 
confortável para respirar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Caso use lentes de contacto retire-as. Continuar a enxaguar. 
Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os regulamentos locais. 
 
Conjunto de Incenso Winter Nights  
 

 
 
CONTÉM: Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isoméria não identificada). Pode provocar uma 
reação alérgica 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evite respirar o vapor ou pó. Evitar a libertação para o meio ambiente. Use 
sempre protetores nas mãos, olhos e rosto.  Se entrar em contacto com a pele lavar abundantemente 
com água e sabão. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea consulte um médico. Recolher o produto 
derramado. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
Conjunto de Incensos Frost  
 
CONTÉM: Ethyl methylphenylglycidate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, p-t-Butylalpha-methylhydrocinnamic aldehyde. 
Pode provocar uma reação alérgica. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio 
ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
Velas Frost  
 
CONTÉM: Ethyl methylphenylglycidate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, p-t-Butylalpha-methylhydrocinnamic aldehyde.  
Pode provocar uma reação alérgica. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio 
ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
  



Difusor Frost  
 
CONTÉM: Ethyl methylphenylglycidate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, p-t-Butylalpha-methylhydrocinnamic aldehyde.  
Pode provocar uma reação alérgica. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio 
ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
Aromatizadores Frost  
 

 
 
CONTÉM: Ethyl methylphenylglycidate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde.   

ATENÇÃO: Pode causar dano aos órgãos (órgãos) através da exposição repetida ou 
prolongada (via de exposição). Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evite 
respirar o vapor ou pó. Evitar a libertação para o meio ambiente. Consultar um médico se não se 
sentir bem. Recolher o produto derramado. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação 
aprovada, de acordo com os regulamentos locais. 
Pode provocar uma reação alérgica. 
 
Difusor Velvet Peony  
 
CONTÉM: alpha-Hexylcinnamaldehyde.  
Pode provocar uma reação alérgica.   
 
Velas Velvet  
 

 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Provoca irritação ocular grave. Tóxico para 
os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter for a do alcance das crianças. Manter longe 
do calor, faíscas, chamas desprotegidas e superfícies quentes. Lavar as mãos abundantemente após 
utilização. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se entrar em contacto com a pele lavar com 
bastante água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. 
 
Difusor Spring Blossom  
 

   
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio ambiente.  Use sempre protetores nas mãos, 
olhos e rosto. Se entrar em contacto com a pele lavar abundantemente com água e sabão. Em caso 
de irritação ou erupção cutânea consultar um médico. Lave as roupas contaminadas antes de 
reutilizar.  Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
 
  



Conjunto de Incensos Exotic Escape 
 
CONTÉM: Eugenol, d-Limonene, omega-Pentadecalactone. Pode provocar uma reação alérgica. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio 
ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
Difusor Exotic Escape  
 
CONTÉM: Eugenol, d-Limonene, omega-Pentadecalactone. Pode provocar uma reação alérgica. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio 
ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
Difusor Linen  
 

 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se entrar em contacto com a pele lavar 
abundantemente com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea consultar um médico. 
Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar.   
 
Vela Linen  
 

 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Tóxico para 
os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças.  Manter longe 
do calor, faíscas, chamas desprotegidas e superfícies quentes. Lavar as mãos abundantemente após 
utilização. Evitar a libertação para o meio ambiente.  Se entrar em contacto com a pele lavar com 
bastante água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Lave as roupas contaminadas 
antes de reutilizar.   
 
 
Vela Linen  
 

 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Tóxico para 
os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças.  Manter longe 
do calor, faíscas, chamas desprotegidas e superfícies quentes. Lavar as mãos abundantemente após 
utilização. Evitar a libertação para o meio ambiente.  Se entrar em contacto com a pele lavar com 
bastante água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Lave as roupas contaminadas 
antes de reutilizar.   
 
 
  



Saquinhos refrescantes Heart  
 

 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se ocorrer irritação na pele consultar 
um médico. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar.   
 
 
Difusor Tropics Reed  
 
CONTÉM: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Coumarin, 
alpha-Hexylcinnamaldehyde, d-Limonene.  
Pode provocar uma reação alérgica.  
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio 
ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
Difusor Vanilla  
 
 

 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se entrar em contacto com a pele lavar 
com bastante água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Lave as roupas 
contaminadas antes de reutilizar.   
 
Vela Vanilla 
 

 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Provoca irritação ocular grave.  Tóxico 
para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças.  Manter 
longe do calor, faíscas, chamas desprotegidas e superfícies quentes. Lavar as mãos 
abundantemente após utilização. Evitar a libertação para o meio ambiente.  Se entrar em contacto 
com a pele lavar com bastante água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Lave as 
roupas contaminadas antes de reutilizar.   
 
  



Difusor Zest  
 

  
CONTÉM: 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one, 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) 
propionaldehyde, 4-Methoxy-alpha-methylbenzenepropanal, Geranyl acetate, p-t-Butyl-alpha-
methylhydrocinnamic aldehyde 
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evite respirar o vapor ou pó. Evitar a libertação para o meio ambiente. Use 
sempre protetores nas mãos, olhos e rosto.   Se entrar em contacto com a pele lavar com bastante 
água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Recolher o produto derramado. Deitar o 
produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os regulamentos locais. 
 
 
Difusor Bétula e Âmbar 
 

 
ATENÇÃO: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o 
meio ambiente. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação aprovada, de acordo com os 
regulamentos locais. 
 
CONTÉM: Acetyl cedrene. 
 
Difusor Fig  
 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Evitar a libertação para o meio ambiente. Se entrar em contacto com a pele lavar 
com bastante água e sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Lave as roupas 
contaminadas antes de reutilizar.   
 
 
Difusor Lavender Blossom  
 

 
ATENÇÃO: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Ler as instruções antes de utilizar.    Manter fora do alcance das crianças.  Evitar 
a libertação para o meio ambiente. Se entrar em contacto com a pele lavar com bastante água e 
sabão. Se a irritação persistir consulte um médico. Deitar o produto/recipiente em local de eliminação 
aprovada, de acordo com os regulamentos locais. 
 
CONTÉM: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetranethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one, Coumarin, a-Hexylcinnamaldehyde, Cineole, (R)-p-mentha-1,8-diene, 
pentadecan-15-olide 
 
  



Conjunto Bétula e Âmbar  
 
CONTÉM: [3R-(3a,3ab,7b,8aa)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulen-5-yl)ethan-1-one. Pode provocar uma reação alérgica. 
 


