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Mugga spray na komary i kleszcze 9,5% DEET - 75ml
 

Cena: 24,95 pln

Opis słownikowy

Producent Mugga

Opis produktu
 

Preparat przeciw komarom i kleszczom Mugga z zwartością 9,5% DEET jest środkiem o działaniu odstraszającym insekty takie jak
kleszcze, komary (tropikalne i europejskie), meszki, roztocza, muchy, moskity, kuczmany, bąki, który pozwala zmniejszyć ryzyko
zachorowania na choroby przenoszone przez owady.

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.

DEET jest związkiem chemicznym stworzonym przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych dla potrzeb żołnierzy walczących na
terenach, gdzie występowały owady zagrażające ich życiu. DEET ma jedynie działanie odstraszające, nie zabija insektów, wpływa na ich
układ nerwowy, doprowadzając do utraty przez nie koordynacji, utrudniając im lub uniemożliwiając zlokalizowanie człowieka.

Preparat Mugga 9,5% odstrasza:

Komary (tropikalne i europejskie) - w krajach gorących stref klimatycznych ich ukłucia mogą być przyczyną zakażeń wirusowych oraz
chorób pasożytniczych.

Kleszcze - roznoszą groźne na życia choroby min. boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu.

Bąki (muchy końskie) - ukłucia są bolesne, pozostaje po nich duży bąbel, który potrafi swędzieć kilka dni. Ukąszenia bąka mogą być
niebezpieczne dla ludzi, ze względu na to, że bąki przenosić mogą choroby (np. wąglik) i pasożyty (nicienie, świdrowce)

Meszki - ugryzienie może powodować częściej niż w przypadku komarów zaczerwienienia, obrzęki, opuchliznę.

Kuczmany - podczas ukłucia mogą przenosić na ludzi wirusy powodujące zapalenie opon mózgowych i paraliż oraz bakterie wąglika i
tularemii.

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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Moskity - przenoszą wiele groźnych chorób m.in. pierwotniaka Leishmania donovani, powodującego leiszmaniozę trzewną, bakterię
Bartonella bacilliformis, wywołującą chorobę Carrióna oraz gorączkę doliny Rift.

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.

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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