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Účinný PROTECT repelent proti komárom
Tento repelent proti hmyzu v kréme je určený na priame použitie
a má okamžitý účinok. Prípravok bez vône je suchý, nelepí sa, má
krémové zloženie a je dermatologicky testovaný.
Výrobok je vhodný na použitie pre celú rodinu, dokonca aj pre
malé deti (od 3 rokov).
Pre zaistenie bezpečnosti obsahuje EFFECT PROTECT
denatoniumbenzoát, čo je veľmi horká látka, ktorá pomáha
zabrániť náhodnému požitiu výrobku.
Výrobok sa môže používať spolu s
mliekom na opalovanie.
Aktívna látka:

Ikaridín;
Syntetická
zlúčenina
vyvinutá
z
rastlinného extraktu rovnakého pôvodu
ako rastlina, z ktorej sa vyrába stolové
korenie.
Zistilo sa, že ikaridín je rovnako účinný ako DEET, bez podráždenia kože spojeného s použitím DEET.
Účinný proti lietajúcemu hmyzu:
 komáre a tigrie komáre (Culex pipiens, Aedes albopictus)
 tropické komáre (Anopheles gambie)
Účinnosť výrobku
Chráni kožu pred bodnutím komármi rôznych druhov vrátane tigrieho komára (Aedes albopictus) a bežného
komára (Culex spp.), ktoré sú aktívne vo dne aj v noci.
Veľmi aktívna v oblastiach MTV na kontrolu šírenia vektorov prenášajúcich ochorenia: účinný proti tropickým
komárom (Anopheles gambiae) po dobu viac ako 2 hodiny od použitia.
Výhody:
• Krémová konzistencia
• Poskytuje 6 hodín ochrany proti bežným a tigrím komárom
• Je vhodný pre celú rodinu
Poštovné a balné:
 100 ml spej; 1080 kusov/paleta; 30 kusov/prepravný box
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Účinný PROTECT repelent proti kliešťom
Tento repelent proti hmyzu v kréme je určený na priame použitie
a má okamžitý účinok. Prípravok bez vône je suchý, nelepí sa, má
krémové zloženie a je dermatologicky testovaný.
Výrobok je vhodný na použitie pre celú rodinu, dokonca aj pre
malé deti (od 3 rokov).
Pre zaistenie bezpečnosti obsahuje EFFECT PROTECT
denatoniumbenzoát, čo je veľmi horká látka, ktorá pomáha
zabrániť náhodnému požitiu výrobku.
Výrobok sa môže používať spolu s
mliekom na opalovanie.
Aktívna látka:

Ikaridín;
Syntetická
zlúčenina
vyvinutá
z
rastlinného extraktu rovnakého pôvodu
ako rastlina, z ktorej sa vyrába stolové
korenie.
Zistilo sa, že ikaridín je rovnako účinný ako DEET, bez podráždenia kože spojeného s použitím DEET.
Účinnosť výrobku
Repelent EFFECT PROTECT poskytuje vysokú ochranu vo vidieckych oblastiach s vysokým výskytom kliešťov
(Ixodes ricinus) a zaručuje ochranu až po dobu 7 hodín od použitia.
Pokyny na použitie a dávkovanie
Pred použitím zatraste výrobkom. Ľahko sa používa a dávkuje. Naneste výrobok rovnomerne na pokožku zo
vzdialenosti 10 až 15 cm.
Pri použití na tvár či krk a pokožku detí vo veku 3 až 12 rokov nastriekajte výrobok na dlaň a rovnomerne ho
rozotrite. Vyhnite sa kontaktu s očami či ústami. Prípravok nepoužívajte viac ako 2-krát denne.
Výhody:
• Krémová konzistencia
• Poskytuje 7 hodín ochrany
• Je vhodný pre celú rodinu
Poštovné a balné:
 100 ml spej; 1080 kusov/paleta; 30 kusov/prepravný box
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