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Link do produktu: https://pentagon.pl/repelent-spray-mugga-50-deet-75-ml-p-4051.html

Repelent spray Mugga 50%
DEET 75 ml
Cena

37,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

8986

Kod producenta

8986

Kod EAN

5411649089861

Opis produktu
Najsilniejszy preparat na rynku przeznaczony do użycia w ekstremalnych warunkach i rejonach tropikalnych, gdzie występuje wysokie ryzyko
wystąpienia malarii, dengi, żółtej febry, boreliozy i innych groźnych chorób przenoszonych przez insekty min. komary, moskity i kleszcze.
Przeznaczony dla osób dorosłych (od 18 roku życia), o silnym, odstraszającym działaniu przeciwko komarom (europejskim i tropikalnym),
muchom, muchom krwiopijnym, meszkom, moskitom, gzom, bąkom, kleszczom i innym insektom.
Zabezpiecza przed ukąszeniem przez 12 godzin od zastosowania. Ma przyjemny zapach, można je bezpiecznie stosować na preparaty do
opalania i inne kosmetyki.
Preparat zawiera DEET (N,N-dietylo-m-toluamid) - skuteczny i sprawdzony naukowo odstraszający owady środek owadobójczy, opracowany
przez Armię USA w 1946 roku i zarejestrowany do stosowania przez ogół społeczeństwa w 1957 roku.
Skuteczność preparatu została potwierdzona w laboratorium i w terenie oraz przetestowana na ok. 2500 gatunkach komarów, a także na ok.
850 gatunkach kleszczy.
Sposób użycia: Spryskać niewielką ilością preparatu odsłoniętą powierzchnię ciała oraz odzież z odległości ok. 20 cm. Nie rozpylać preparatu
bezpośrednio na twarz, najpierw rozpylić preparat na ręce, następnie ostrożnie rozetrzeć.
Nie rozpylać w zamkniętych pomieszczeniach. Uwaga! Preparatu Mugga o stężeniu 50% Deet powinny używać wyłącznie osoby pełnoletnie.
MUGGA (znana również jako MYGGA) została wyprodukowana przez belgijską firmę JAICO D.P.N.V. we współpracy z Instytutem Medycyny
Tropikalnej im. Księcia Leopolda w Antwerpii. Posiada wiele prestiżowych nagród międzynarodowych oraz specjalne wyróżnienie UNII
EUROPEJSKIEJ za skuteczność działania.
Środki ostrożności: Przeczytać uważne informacje znajdujące się na etykiecie preparatu. Stosować wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie
stosować na otwarte rany, skaleczenia, podrażnioną skórę, w okolicach oczu, ust i błony śluzowej.
Produkt łatwopalny, przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W
przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z podrażnioną skórą przemyć wodą z mydłem. W
przypadku spożycia może wywołać wymioty.
W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem pokazując opakowanie. Nie należy zezwalać dzieciom na samodzielną aplikację preparatu. Unikać
zbyt częstego stosowania preparatu.
UWAGA: Nie aplikuj na plastik (np. okulary, zegarki, aparaty fotograficzne, kamery, itp.), tkaniny syntetyczne, oraz malowane i lakierowane
powierzchnie!

O produktach MUGGA

MUGGA produkowana jest przez belgijską firmę JAICO D.P.N.V. we współpracy z Instytutem Medycyny Tropikalnej im. Księcia Leopolda w
Antwerpii. Posiada szereg prestiżowych nagród międzynarodowych oraz specjalne wyróżnienie EU za skuteczność działania.
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Mugga zawiera stworzona w 1946 roku na potrzeby US Army, która po doświadczeniach zdobytych podczas działań w wilgotnych rejonach
Pacyfiku szukała uniwersalnego preparatu skutecznie odstraszającego szerokie spektrum owadów. Doskonała efektywność wynalezionego
związku DEET (N,N-Dietylo-m-toluamid) spowodowała, że środek został w 1957 roku oficjalnie wprowadzony na rynek cywilny.
Współcześnie Mugga wykorzystywana jest na całym świecie, szczególnie w niebezpiecznych rejonach tropikalnych, w których występuje
najwyższe zagrożenie zachorowań na malarię, dengę, żółtą febrę, boreliozę oraz szereg innych ekstremalnie groźnych chorób przenoszonych
przez insekty m.in. komary, moskity i kleszcze.

Preparaty Mugga skutecznie odstraszają
komary (europejskie i tropikalne),
muchy,
muchy krwiopijne,
meszki,
moskity,
gzy,
bąki,
kleszcze,
kuczmary,
roztocza,
inne insekty.

Środki Mugga są szczególnie polecane dla
osób aktywnych fizycznie,
osób spędzających czas wolny na świeżym powietrzu np. podczas grilla,
myśliwych,
wędkarzy,
podróżników,
pracowników leśnych,
ogrodników,
wojskowych,
miłośników natury.

Zastosowanie
Preparaty Mugga w zależności od zawartości środka DEET (9,4-50%) oraz formy ich aplikacji (kulka lub atomizer) działają nawet do 9 godzin, co
zapewnia wysoką wydajność repelentu oraz komfort użytkowania. Środek w kulce roll-on należy rozprowadzać na odsłoniętej powierzchni ciała,
wersja z atomizerem umożliwia także naniesienie środka na odzież, obuwie i sprzęt. Z uwagi na silne działanie Mugga o stężeniu 50% Deet
powinna być używana wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Środka o tym stężeniu nie należy także aplikować na plastik, tkaniny syntetyczne oraz
powierzchnie malowane i lakierowane.
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