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BROS tropikalny płyn na komary i kleszcze 50% DEET 130ml
 

Cena: 21,49 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

BROS Sp. z o.o.

Postać spray

Problem ukąszenia owadów

Przeznaczenie ochrona

Typ produktu produkt biobójczy

Wiek dorośli, młodzież, od 17 roku życia

Opis produktu
 

Płyn bardzo skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne, które przenoszą malarię i gorączkę zachodniego Nilu), kleszcze i meszki.
Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 12 h, komarami tropikalnymi i meszkami do 10 h oraz kleszczami do 9 h.

Dzięki wyjątkowo wysokiemu stężeniu substancji odstraszającej, preparat działa dłużej niż większość dostępnych na rynku produktów
do ochrony przed komarami.

SPOSÓB UŻYCIA:

Miejsca narażone na ukąszenia spryskać z odległości 15 cm.
Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio - spryskać dłoń, a następnie rozsmarować.
Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem, a odzież wyprać.

Bezpieczny dla tkanin naturalnych, nie stosować na materiałach syntetycznych i skórzanych, nie opryskiwać mebli, powierzchni
plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków.

Stosować raz dziennie u osób powyżej 17 roku życia.

ZASTOSOWANIE:

Bros PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE 50% DEET 130 ml to odpowiedni środek dla:

Wędkarzy, myśliwych i leśników
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Ogrodników i rolników
Żołnierzy i innych służb mundurowych
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 pracujących w warunkach zalesionych.
Survivalowów i paintballowców
Młodzieży uczestniczącej w obozach i koloniach

Skład: DEET 50 g/100 g (50%)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7306/18

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