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MOSBITO suchy Spray odstr.komary i meszki
 

Cena: 11,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent VERCO

Rejestracja Produkt biobójczy

Opis produktu
 

Opis

Spray odstraszający komary i meszki Mosbito to aerozol do stosowania na skórę, przeznaczony do odstraszania komarów i meszek.
Chroni przed ukąszeniami przez około 4 godziny od zastosowania. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku
życia, jednak stosowanie preparatu u dzieci powinno być ograniczone, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Zawartość opakowania
Spray odstraszający komary i meszki Mosbito - 100 ml.
Substancje czynne: geraniol (zaw. 10g/kg).

Przeznaczenie
Produkt przeznaczony do odstraszania komarów i meszek. Do stosowania na skórę, u dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia.

Charakterystyka produktu
Zawiera geraniol - składnik wielu naturalnych olejków eterycznych,
Zaczyna działać po około 20 minutach od zastosowania,
Działanie utrzymuje się do 4 godzin od zastosowania.

Stosowanie produktu
Spray odstraszający komary i meszki Mosbito należy stosować na skórę.

Wstrząsnąć przed użyciem.
Pokryć odsłonięte części skóry równomierną warstwą produktu, z odległości około 15 cm od ciała.
Twarzy i szyi nie należy spryskiwać bezpośrednio. Nanieść spray na dłoń, a następnie rozsmarować na skórze twarzy i szyi.
Nie stosować u dzieci poniżej 1. roku życia.
U dzieci w wieku 1-6 lat stosować najwyżej raz dziennie.
U dzieci powyżej 6. roku życia można stosować do dwóch razy dziennie.
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Uwagi i środki ostrożności
Nie stosować u dzieci poniżej 1. roku życia.
W przypdaku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.
Aerozol skrajnie łatwopalny.
Działa drażniąco na oczy.
Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca i temperaturą powyżej 50oC.
Tylko opakowanie całkowicie opróżnione nadaje się do recyklingu.
Nr pozwolenia na obrót preparatem biobójczym: 7316/18.
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