
Doporučené podmínky skladování 

 
Většina surovin ve výrobcích, jež prodáváme je z přírodních látek, které mohou vykazovat v 
závislosti na počasí i jiných vlivech drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových 
či barevných nebo tvarových kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou 
známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci. 
 

Kosmetické přípravky 

Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem, uchovávejte je při teplotě od 6°C do 
25°C v originálním a kompletním uzavřeném obalu mimo dosah dětí, zvířat a jiných 
tepelných zdrojů. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, vyhněte se velkým teplotním 
výkyvům. Před upotřebením si pečlivě umyjte ruce, používejte čisté nádobí (lžička). 
Dodržujte doporučené dávkování. Po uplynutí data spotřeby tyto přípravky nepoužívejte. 
Dodržujte instrukce určené výrobcem. 
 
Přípravky neuchovávejte v lednici, pokud to není určeno na obalu. Některé rostlinné oleje 
mohou při teplotách okolo 10 °C a tedy i v lednici tuhnout  jako např.: avokádový, jojobový, 
olivový, olej. Naopak tzv. rostlinná másla, která jsou i při pokojové teplotě v tuhém stavu: 
kokosový olej, bambucké máslo (shea butter), kakaové máslo apod., tají při teplotách okolo 
30 °C. Ztuhnutí při pokojové teplotě je běžné. Ztuhlý olej zahřívejte postupně buď při 
pokojové teplotě, nebo ve vodní lázni. 
  

Éterické oleje 

Éterické oleje rychle vyprchávají, proto nenechávejte lahvičky dlouho otevřené, uchovávejte 
je na tmavém, suchém místě, mimo dosah teplených zdrojů a přímého ohně. 
Některé éterické oleje mohou při běžné pokojové teplotě nebo při delším skladování ztuhnout. 
Některé éterické oleje mohou tuhnout i při teplotách pod 20°C. Před otevřením je dejte ztuhnout do 
chladu, při teplotách nad 30°C hrozí jejich vylití. 

 

Potravinové doplňky 

Skladujte na tmavém, suchém místě 6 – 25 °C, mimo dosah dětí a domácích zvířat v dobře 
uzavřeném, kompletním obalu, nejlépe originálním. Vyhněte se velkým teplotním výkyvům, přímému 
slunečnímu svitu a tepelným zdrojům. Dodržujte přesné instrukce pro skladování na originálním 
obalu určené výrobcem. Před upotřebením si pečlivě umyjte ruce, používejte čisté nádobí (lžička). 
Neuchovávejte je v lednici (pokud tak neurčí výrobce) ani koupelnových skříňkách. Po uplynutí data 
spotřeby tyto přípravky neužívejte. 

 

 



Káva, čaje, koření 

Po otevření sáček uzavřete sponou nebo přesypte do vlastního čistého uzavíratelného obalu 
z tmavého materiálu. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat na suchém, teplém místě 6 – 25°C. 
Neuchovávejte je v lednici, ani v blízkosti tepelných zdrojů nebo zdrojů vlhkosti, nevystavujte 
přímému slunečnímu svitu. Dodržujte způsob přípravy, dávkování a datum spotřeby. 

 

Svíčky 

Uchovávejte pokud možno při pokojové teplotě 6 – 25°C, při nižších nebo vyšších teplotách mohou 
měnit tvar i barvu, Neuchovávejte je v blízkosti tepelných zdrojů ani na přímém slunečním záření. 
Chraňte před dětmi a zvířaty. Po zapálení dbejte zvýšené opatrnosti, uchovávejte mimo dosah 
hořlavých materiálů a dobře větrejte. 

Solné lampy 

Uchovávejte v teple a suchu – při vyšší vzdušné vlhkosti mohou tuto vlhkost absorbovat a měnit svoji 
strukturu (praskat, drolit se). Čistěte vlhkým hadříkem, ve vodě se rozpouštějí. 

 

Výrobky ze dřeva, papíru, kovů a přírodních materiálů 

Uchovávejte na suchém, teplém místě mimo dosah tepelných zdrojů a zdrojů vlhkosti. Na přímém 
slunečním svitu nebo zvýšenou vlhkostí mohou předměty měnit tvar i barvu.  Pokud chcete předmět 
umístit venku, zeptejte se před tím přímo na našem eshopu (nebo nás přímo kontaktujte) je–li 
k tomu předmět určen, pokud tak neučiníte, neručíme za jeho stálost. 

 

  

 


