
Vážení zákazníci!

Jadeit má údajne upokojujúce a harmonizačné účinky. 
Vychladnutá alebo zohriata očná maska slúži na uvoľnenie 
a zvýšenie pocitu pohody – a účinkuje už aj pri izbovej 
teplote vďaka zatieneniu očí. 

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia 

Výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode,  
aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. 
 Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.   
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať  
aj tento návod.
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sk   Návod na použitie

Očná maska
s jadeitmi



Účel použitia
Očná maska je určená na súkromné použitie a nehodí sa 
na komerčné, terapeutické alebo medicínske účely.
Očná maska je vyrobená z pravých jadeitov. V teplom vod-
nom kúpeli, resp. v chladničke absorbujú teplo, resp. chlad 
a akumulujú ho, aby ho neskôr odovzdali ľudskému telu. 

Spýtajte sa svojho lekára!
•  Ak už máte bolesti alebo ťažkosti alebo pri mimoriadnych 

obmedzeniach, ako napr. zápal očí, začervenanie očí, jač-
meň atď., alebo ak ste pod lekárskym dohľadom, napr. kvôli 
šedému alebo zelenému zákalu, alebo ak používate očné 
kvapky, opýtajte sa svojho lekára, či je používanie ohriatej 
alebo vychladenej očnej masky pre vás neškodné. 

• Vyberte kontaktné šošovky, skôr ako použijete očnú masku. 
•    Len čo ucítite bolesti alebo ťažkosti, okamžite odstráňte 

očnú masku. 
• Nepoužívajte zohriatu očnú masku pri zápaloch, 

 poruchách krvného obehu, horúčkovitých ochoreniach 
alebo zníženej nervovej citlivosti. 

• Vychladenú očnú masku používajte bez prerušenia 
 maximálne cca 10 minút. 



NEBEZPEČENSTVO pre deti 
• Výrobok nie je detská hračka. Používanie od veku 10 

 rokov, len pod dohľadom dospelých. Výrobok udržujte 
mimo dosahu malých detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.  
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO požiaru
•  Očná maska sa smie zohrievať len vo vodnom kúpeli. 

Očná maska sa nesmie zohrievať v mikrovlnnej rúre ani  
v elektrickej alebo plynovej rúre na pečenie.  
Očnú masku nenechávajte pri ohrievaní bez dozoru!

VAROVANIE pred popáleninami a podchladením
• Výrobok sa nesmie používať – resp. sa smie používať len 

pri izbovej teplote – ak osoba nedokáže správne vnímať 
teplo alebo chlad. Malé deti reagujú na teplo citlivejšie. 
Isté choroby, ako napr. cukrovka, môžu byť sprevádzané 
poruchami vnímania tepla. Postihnuté alebo choré osoby 
prípadne nevedia dať najavo, ak je im príliš teplo alebo 
zima. Zohriaty alebo vychladený výrobok preto neaplikuj-
te na deťoch mladších ako 6 rokov, na osobách odkáza-
ných na pomoc, na chorých osobách, resp. ani na osobách 
s poruchou vnímania tepla a chladu. Pri po chyb nostiach 
alebo poruchách krvného obehu sa najskôr poraďte  
s vaším lekárom. 

• Očnú masku smú ohrievať len dospelé osoby. 



• Už aj teploty od 41 °C môžu spôsobiť popáleniny!  
Na vylúčenie popálenín a podchladenia otestujte teplotu 
výrobku pred použitím vnútornou stranou zápästia.

• Očnú masku vychladzujte v chladničke, nie v mrazničke. 
Očná maska vychladená v mrazničke by mohla príp. už  
po niekoľkých minútach používania spôsobiť omrzliny!

• Pri chladivej aplikácii v oblasti očí nesmie byť teplota 
 výrobku príliš nízka. Vychladenú očnú masku neaplikujte 
dlhšie ako cca 10 minút bez prestávky. Nebezpečenstvo 
podchladenia!

VAROVANIE pred ujmami na zdraví
•  Výrobok sa nesmie používať dlhodobo. Po použití nechajte 

svojmu telu dostatočnú dobu na regeneráciu pred opätov-
ným použitím teplej alebo studenej očnej masky. 

• Výrobok sa nesmie aplikovať na poranenej pokožke.
• Očná maska je určená len na vonkajšiu aplikáciu. 
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POZOR – Vecné škody
• Očnú masku nenechajte spadnúť na tvrdú podlahu, 

 jadeitové kamene by sa mohli roztrieštiť. 
• Výrobok nie je vhodný na zohrievanie v mikrovlnnej rúre, 

v rúre na pečenie alebo na grile. 
• Očnú masku neukladajte do mrazničky.  

Nesmie sa vystavovať teplotám pod 0 °C. 

Používanie

Očnú masku môžete použiť na očiach zohriatu/ochladenú 
alebo s izbovou teplotou len na stmavenie očí. Aj tak vám 
už pomôže odpočinúť. 

  M Pred každým použitím skontrolujte, či očná maska  
nie je poškodená. Poškodenú očnú masku už ďalej 
 nepoužívajte. 

  M Po zahriatí alebo ochladení uchopte očnú masku 
 tenkou látkou, aby ste sa vyhli poraneniu príliš 
 vysokou alebo príliš nízkou teplotou. 

  M Pred aplikáciou skontrolujte teplotu priložením  
na vnútornú stranu zápästia.

  M V prípade potreby umiestnite medzi oči a masku 
 dodatočnú látku. 



Zohriatie očnej masky

  M Očnú masku vložte na približne 5 minút do hrnca  
s maximálne 60 °C horúcou vodou. Voda nesmie 
vrieť! Očnú masku vyberajte drevenými kliešťami 
 alebo podobnými pomôckami, nie holými prstami – 
hrozí nebezpečenstvo popálenia! 

Vychladenie očnej masky

  M Očnú masku umiestnite na cca 2 hodiny do chladničky 
(nie do mrazničky!). Následne je pripravená na okam-
žité použitie. 

Čistenie/uschovanie

  M Očnú masku v prípade potreby utrite vlhkou handrič-
kou. Uschovajte ju na chladnom mieste bez priameho 
slnečného žiarenia. 

Likvidácia

V záujme životného prostredia: Výrobok zlikvidujte  
v súlade s platnými zákonmi a predpismi.  
Bližšie informácie k tomu vám poskytne vaša obecná  
alebo mestská správa.


