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BROS spray na komary i kleszcze MAX 90ml
 

Cena: 12,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 90ml

Producent BROS

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Zastosowanie przeciw kleszczom

Opis produktu
 

Preparat o działaniu odstraszającym komary kleszcze i meszki, w którym zastosowano substancję DEET, zapewnia wyjątkowo długą
ochronę przed owadami kłującymi.

Forma aerozolu zapewnia wygodę stosowania, a sam preparat odstrasza komary, nawet tropikalne - do 8h, kleszcze - do 5h, meszki - do
7h.

Sprayem można spryskać odzież, co zapewnia dodatkową ochronę miejsc przykrytych ubraniem.

Stosowanie preparatu Bros spray na kleszcze i komary MAX, poprzez zapobieganie ukąszeniom, wspomaga ochronę przed chorobami
przenoszonymi przez owady: kleszczowym zapaleniem opon mózgowych, boreliozą itp.

 

Stosowanie:

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Miejsca narażone na ukąszenia oraz ubranie spryskać z odległości 15 cm.

Na twarz i szyję nanosić produkt pośrednio – poprzez spryskanie dłoni i rozsmarowanie preparatu na twarzy i szyi.

Po powrocie z zewnątrz preparat należy zmyć wodą z powierzchni skóry, a odzież wyprać.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, od 12 lat używać raz dziennie, u dorosłych dwa razy dziennie.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Nie stosować na skórę podrażnioną lub skaleczoną.

Preparat jest bezpieczny dla tkanin naturalnych, nie należy stosować na materiałach syntetycznych i skórzanych oraz na
powierzchniach plastikowych, lakierowanych, malowanych i zegarkach.

 

Substancje czynne:

N,N-dietylo-m-tuluamid (DEET) 30% - 30 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,01% - 0,01 g/100 g.

 

Pojemność: 90 ml
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