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Mugga Spray na komary 9,5% DEET, 75 ml
 

Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent JAICO RDP N.V.

Rejestracja Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Preparat Mugga 9,5% DEET to środek o działaniu odstraszającym insekty: kleszcze, komary (tropikalne i europejskie), meszki, roztocza,
muchy, moskity, kuczmany, bąki, pozwalający zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby przenoszone przez owady.

DEET - związek chemiczny stworzony przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych dla potrzeb żołnierzy walczących na terenach, gdzie
występowały owady zagrażające ich życiu. DEET ma działanie odstraszające, nie zabija insektów, poprzez wpływanie na ich układ
nerwowy, doprowadza do utraty przez nie koordynacji, przez co utrudnione jest zlokalizowanie przez nie człowieka.

Produkt ma formę wygodnego w aplikacji sprayu, o łagodnym zapachu, który łatwo rozprowadza się na skórze.

Może być stosowany u dzieci od 2 roku życia i kobiet w ciąży. Rekomendowany do użycia w klimacie umiarkowanym.

Preparat Mugga 9,5% odstrasza:
Komary (tropikalne i europejskie)
Kleszcze
Bąki (muchy końskie)
Meszki
Kuczmany
Moskity

Czas ochrony:
Klimat umiarkowany: do 6 godzin
Klimat tropikalny: 2 - 6 godzin

W celu zapewnienia lepszej ochrony zaleca się użycie preparatu ponownie po upływie 6-8 godzin od pierwszego zastosowania.
Na skuteczność produktu mogą mieć wpływ czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry.
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Sposób użycia:
Stosować bezpośrednio na odkryte części ciała lub na ubranie.

Produkt może być stosowany na twarz i szyję - nie pryskać bezpośrednio na twarz i pod ubraniem, najpierw aplikować na dłonie,
następnie nanieść na twarz i szyję. Po użyciu umyć ręce.

Repelent może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia. Dla zapewnienia skutecznej ochrony zaleca się ponowną aplikację po ok 6-8
godzinach.

Przed zastosowaniem repelentu na kleszcze i komary Mugga należy dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na
etykiecie.

Skład: N,N-dietylo-3-metyolbenza-mide- 101g/L ( 9,5% DEET),Etanol 368,5 g/L,Benzoesan denatonium 0,01g/L,frakcja olejków
roślinnych.

Pojemność: 75ml
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