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Mugga, spray 50% DEET, 75ml
 

Cena: 31,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać aerozol

Producent JAICO RDP N.V.

Rejestracja Produkt biobójczy

Opis produktu
 

Opis

Mugga, spray 50% DEET, 75ml

Spray MUGGA 50% to środek odstraszający na kleszcze, komary, meszki, bąki, muchy, kuczmany, moskity i roztocz. Pojedyncze
zastosowanie chroni skórę od 4-9 godzin w zależności od klimatu. Preparat ze względu na swoje stężenie przeznaczony jest głównie na
rejony gdzie występuje wysokie ryzyko wystąpienia malarii i innych groźnych chorób przenoszonych przez komary. Preparat posiada
przyjemny eukaliptusowy zapach oraz wysoki czas działania, nie jest tłusty i łatwo się aplikuje.

Skład:
zawiera substancję czynną N, N-Diethyl-3-Metylbenzamide (DEET) 500g/L, etanol 377,00g/L, benzoesan denatonium 0,01g/L oraz
frakcje olejków roślinnych.

Temperatura, wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i
informacje dotyczące produktu.

Działanie:
Preparat przeznaczony do użycia w rejonach tropikalnych, gdzie występuje wysokie ryzyko wystąpienia malarii i innych groźnych chorób
przenoszonych przez komary. preparat działa odstraszająco na komary (europejskie i tropikalne),kleszcze, meszki, muchy, bąki (muchy
końskie), kuczmany, moskity i roztocza. Pojedyncza aplikacja chroni średnio przez 9 godzin od zastosowania w klimacie umiarkowanym
oraz 4-8 godzin w klimacie tropikalnym.

Mugga idealnie sprawdza się zarówno w klimacie tropikalnym oraz europejskim i jest przeznaczona przede wszystkim dla chcących
uchronić się przed insektami m.in.:
dla osób lubiących czynny wypoczynek na łonie natury i chcących zabezpieczyć się przed komarami, meszkami czy kleszczami
roznoszącymi boreliozę, kleszczowe zapalanie mózgu i inne choroby odkleszczowe;
osób wyjeżdżających do stref zagrożenia chorobami tropikalnymi m.in. malarią, żółtą febrą, dengą i innymi groźnymi chorobami stref
tropikalnych;
wędkarzy, myśliwych i leśników;
ogrodników i rolników;
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żołnierzy i innych służb mundurowych;
osób pracujących w warunkach zalesionych;
survivalowów i paintballowców;
młodzieży uczestniczącej w obozach i koloniach.

Wskazania:
Ochrona ciała przed różnego rodzaju groźnymi dla zdrowia insektami m.in. komarami tropikalnymi i europejskimi, kleszczami, meszkami,
moskitami, muchami, kuczmarami, roztoczami. Dla dorosłych od 18 roku życia..

Stosowanie:
Rozpylić niewielką ilość produktu (około 1ml na 600cm2 skóry) na odsłonięte części ciała, a następnie za pomocą dłoni. Nie należy
używać więcej niż 1 raz dziennie. Nie stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. Po zastosowaniu umyć ręce. Nie stosować gdy skóra jest
uszkodzona. Wielokrotny lub ciągły kontakt z produktem może powodować utratę neutralnych olei z powierzchni skóry. Zaleca się aby
przed podróżą do krajów tropikalnych zasięgnąć porady certyfikowanego lekarza medycyny podróży, który może zarekomendować
odmienne warunki stosowania produktu.
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