
Vážení zákazníci,

jadeitu jsou přisuzovány uklidňující a vyrovnávající účinky.  
Vychlazená nebo ohřátá maska na oči slouží k uvolnění 
a navození pocitu pohodlí – a díky zatemnění očí působí 
také už při pokojové teplotě.

Váš tým Tchibo

 

Bezpečnostní pokyny 

Tento výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto 
návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předá-
vání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 
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cs   Návod k použití

Jadeitová  
maska na oči



Účel použití
Maska na oči je určena pro soukromé používání a není 
vhodná ke komerčním, terapeutickým ani lékařským 
 účelům.
Tato maska na oči je zhotovena z pravých jadeitových 
 kamenů. V teplé vodní lázni, resp. v ledničce absorbují 
 teplo, resp. chlad a ukládají je, aby je později předaly 
 lidskému tělu. 

Kontaktujte svého lékaře!
•  Pokud již máte bolesti nebo potíže, případně máte zvláštní 

omezení jako, jako je např. zánět očí, zarudnutí očí, ječné 
zrno apod., anebo pokud podstupujete lékařskou léčbu 
např. kvůli šedému nebo zelenému zákalu, nebo užíváte 
oční kapky, zeptejte se svého lékaře, jestli je pro Vás použí-
vání zahřátých nebo vychlazených masku na oči vhodné. 

• Před používáním masky na oči si vyjměte z očí kontaktní 
čočky.

•    Pokud zjistíte bolesti nebo obtíže, ihned masku na oči 
 odstraňte.

• Nepoužívejte zahřátou masku na oči při zánětech, 
 potížích s krevním oběhem, horečnatých onemocněních 
nebo snížené citlivosti nervů.

• Vychlazenou masku na oči používejte bez přerušení jen 
maximálně cca 10 minut. 



NEBEZPEČÍ pro děti 
• Tento výrobek není hračka. Používání od 10 let jen pod 

dohledem dospělé osoby. Výrobek udržujte mimo dosah 
malých dětí.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ požáru
•  Maska na oči se smí ohřívat pouze ve vodní lázni. Maska 

na oči se nesmí zahřívat v mikrovlnné troubě a v žádném 
případě se nesmí zahřívat v elektrické nebo plynové 
troubě. Při zahřívání nikdy nenechávejte masku na oči 
bez dohledu! 

VÝSTRAHA před popálením a podchlazením
• Pokud někdo není schopen správně vnímat teplo nebo 

chlad, nesmí výrobek používat nebo jej smí používat jen 
při pokojové teplotě. Malé děti reagují na teplo mnohem 
citlivěji. Určitá onemocnění, jako např. diabetes, mohou 
být provázena poruchami citlivosti vůči teplotě. Postižení 
nebo nemocní nemusí být případně schopni upozornit na 
to, že je jim příliš teplo nebo příliš chladno. Nepoužívejte 
proto zahřátý nebo zchlazený výrobek u dětí mladších 
6 let, nemohoucích a nemocných osob, ani u osob 
s  poruchou citlivosti na teplo nebo chlad. Pokud máte 
 pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, zeptejte se 
nejdřív svého lékaře. 



• Zahřívání masky na oči smí provádět pouze dospělá osoba. 
• Již teploty od 41 °C mohou vést k popálení! Abyste zabrá-

nili popálení nebo podchlazení kůže, vyzkoušejte teplotu 
před použitím na vnitřní straně zápěstí.

• Masku na oči zchlazujte v ledničce, nikoli v mrazničce. 
Maska na oči zchlazenou v mrazničce by případně mohla 
již po několika minutách používání způsobit omrzliny!

• Při ochlazování v oblasti očí nesmí být teplota příliš 
 nízká. Zchlazenou masku na oči nenechávejte přiloženou 
na očích déle než po dobu přibližně 10 minut bez přeru-
šení. Nebezpečí podchlazení!

VÝSTRAHA před poškozením zdraví
•  Výrobek se nesmí používat trvale. Po použití masky na 

oči dejte tělu dostatek času na to, aby si odpočinulo. 
Až potom si můžete teplou nebo studenou masku na oči 
opět přiložit na oči. 

• Výrobek se nesmí používat na poraněné pokožce.
• Maska na oči je určena pouze k vnějšímu použití. 
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POZOR na věcné škody
• Masku na oči nenechte spadnou na tvrdý podklad, jadeity 

by se mohly odštípnout. 
• Není vhodná k ohřívání v mikrovlnné troubě, v pečicí 

troubě nebo na grilu.
• Masku na oči nedávejte do mrazničky. Nesmí být vystavena 

teplotám pod 0 °C.

Použití

Masku na oči můžete na očích používat zahřátou/zchlazenou 
nebo také při pokojové teplotě jenom jako zatemnění. I tak 
Vám již pomůže k tomu, abyste se uklidnili. 

  M Než začnete masku na oči používat, vždy zkontrolujte, 
jestli není poškozená. Pokud je maska na oči poškozená, 
tak ji nepoužívejte.

  M Masky na oči se po ohřátí nebo ochlazení dotýkejte 
tenkým hadříkem, abyste zabránili poranění způsobené 
příp. velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. 

  M Než si masku položíte na oči, zkontrolujte její teplotu 
vnitřní stranou zápěstí. 

  M Mezi oči a masku příp. vložte hadřík. 



Zahřívání masky na oči

  M Masku na oči položte na cca 5 minut do hrnce s vodou 
horkou max. 60 °C. Voda se nesmí vařit! Masku na 
oči vyjměte pomocí dřevěných kleští apod., ne holými 
prsty - nebezpečí opaření! 

Zchlazování masky na oči

  M Masku na oči položte na cca dvě hodiny do lednice 
 (nikoli do mrazničky). Poté ji můžete okamžitě použít. 

Čištění/uchovávání

  M V případě potřeby otřete masku na oči vlhkým 
 hadříkem. Obklady na oči uchovávejte v chladu  
a bez přímého slunečního záření.

Likvidace

Pro ochranu životního prostředí: Výrobek zlikvidujte dle 
platných zákonů a předpisů. Informace Vám poskytne Vaše 
obecní nebo městská správa. 


