Příbalový leták
Zdravá lahev®
Zdravá lahev® je unikátní nápojová lahev pro každodenní použití. Je vyrobena z materiálu speciálně
vyvinutého pro lékařské a farmaceutické účely. Tento materiál se využívá např. při nitrotělních
aplikacích u pacientů, na jednotkách intenzivní péče a všude tam, kde jsou nejvyšší nároky na
ochranu a bezpečnost lidského zdraví. Zdravá lahev neobsahuje ftaláty, změkčovadla, bisfenol A,
netvoří se v ní plísně, je bez zápachu. Snadno se udržuje, je možno ji mýt v myčce. Nově je vhodná
pro nápoje až do 100°C.
Základní surovinou k výrobě Zdravé lahve je polypropylen, z pohledu zdravotní nezávadnosti
mnohem bezpečnější nežli např. PET. Zdravá lahev je vhodná pro děti, teenagery, seniory, rekreační i
profesionální sportovce a pro všechny, jimž není lhostejné vlastní zdraví.
EKO politika: Zdravá lahev je plně recyklovatelná, nejedná se o toxický výrobek ve smyslu vyhlášky
MŽP ČR č. 337/97 Sb. Při její výrobě nejsou používány látky zatěžující životní prostředí. Při běžném
používání ji stačí vypláchnout vlahou pitnou vodou a nechat vysušit. Má vícenásobné využití –
opakovaným plněním šetříme životní prostředí, peníze (nekupujeme balené nápoje pro jednorázovou
spotřebu) a své zdraví (víme, co pijeme my i naše děti).
Návod k použití: Před prvním použitím vypláchněte lahev a omyjte víčko i zátku teplou pitnou vodou.
Po každém dalším použití lahev vymyjte, nechte osušit a skladujte otevřenou. Při větším znečištění
lahev, víčko i zátku umyjte v myčce nebo mechanicky očistěte běžnými čisticími prostředky. Zdravá
lahev je vhodná pro nápoje až do 100°C. Doporučená maximální doba kontaktu s nápojem 24 hod.
Pro použití lahve otočte zátku do pozice „OPEN“ a povytáhněte. Zátka v pozici „CLOSE“ je uzamčena
proti náhodnému otevření. Důležité! Zátku v pozici „OPEN“ můžete zcela vytáhnout a umýt či
vyměnit za náhradní.
Použitý materiál: Lahev – polypropylen speciálně vyvinutý pro lékařské a farmaceutické účely, víčko –
polypropylen atestovaný pro styk s potravinami, zátka – elastomer, těsnění – silikon, potiskové barvy
– bezpečné pro styk s potravinami.
Legislativa: Výrobek splňuje nejnovější požadavky na zdravotní nezávadnost v rámci platné legislativy
(vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001 o hygienických požadavcích
na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění pozdějších předpisů, Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami ve znění pozdějších předpisů, Nařízení komise (EU) č. 10/2011 ze
dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve znění
pozdějších předpisů).
Výrobce: R&B Mědílek s.r.o., B. Němcové 371, Žacléř, PSČ 542 01, Česká republika, e-mail:
obchod@rbmedilek.cz, tel. 499 876 148.
www.zdravalahev.cz

