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Mosbito opaska odstraszająca komary x 1 szt
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Opaski

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Mosbito w postaci opaski odstraszającej komary jest produktem o innowacyjnej formie, który wyróżnia się wygodą
użytkowania i łatwym zastosowaniem. Opaska nasączona jest w 100% naturalnymi składnikami aktywnymi, które nie są tolerowane
przez komary, natomiast dla ludzi nie są dokuczliwe. Jest to atrakcyjny gadżet, który nie tylko zmniejsza ryzyko ugryzień przez komary,
ale również atrakcyjnie się prezentuje.

Na co jest opaska odstraszająca komary Mosbito? Wskazaniem do stosowania kosmetyku, jak sama jego nazwa wskazuje, jest
odstraszanie uciążliwych owadów, do jakich zalicza się komary. Ugryzienia komarów zazwyczaj są bardzo swędzące, poza tym
towarzyszy im miejscowy obrzęk w miejscu występowania bąbla po ugryzieniu, a oprócz tego pojawia się zaczerwienienie, a niekiedy
wręcz ból. Rozdrapywanie swędzących bąbli nie jest wskazane, gdyż łatwo tu o powstawanie ran czy ich zakażenie – ciężko jednak
wyegzekwować przestrzeganie tej zasady u dzieci, dlatego lepiej przeciwdziałać ugryzieniom przez komary, odstraszając je od siebie. 
Opaska wykonana jest z elastycznego i wytrzymałego zarazem silikonu, który został nasączony olejkiem lawendowym. Zaletą tego
produktu jest wodoodporność, a także długotrwałe działanie, bez konieczności spryskiwania ciała i odzieży co chwilę produktem na
komary.

W opakowaniu znajduje się 1 szt. opaski odstraszającej komary Mosbito. W skład produktu wchodzi silikonowa opaska, która
nasączona jest olejkiem lawendowym. Silikonowa opaska jest elastyczna, dzięki czemu jej zakładanie nie jest problematyczne, poza tym
jest to produkt wygodny, który nie uciska i nie powoduje uczucia dyskomfortu. Opaska wydziela aurę zapachową, która jest bardzo
nieprzyjemna dla komarów i jednocześnie przyjemna dla człowieka. Uciążliwe komary trzymają się na odległość od zapachu lawendy,
dzięki czemu w konsekwencji nie zbliżają się do osoby, która nosi opaskę. W ten sposób opaska zwiększa komfort w letnie dni,
sprawiając, że wychodzenie z domu na spacery czy wyjeżdżanie na wycieczki staje się przyjemniejsze przez mniejszą dokuczliwość
komarów.

W jaki sposób korzystać z opaski odstraszającej komary Mosbito? Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z informacjami
zamieszczonymi na opakowaniu. Stosowanie kosmetyku jest bardzo proste. Opaska odstraszająca komary może być założona na
nadgarstek czy na kostkę. Można również z powodzeniem przyczepić ją do odzieży w rejonie odsłoniętych części ciała, by zapewniała im

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/mosbito-opaska-odstraszajaca-komary-x-1-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

skuteczną ochronę przed komarami. Dodatkowo istnieje możliwość przyczepienia opaski odstraszającej komary do niektórych
przedmiotów. Można przyczepić ją zatem do torebki, zawiesić na wózku lub pasku. Z opaski można korzystać zarówno na zewnątrz, jak i
wewnątrz pomieszczeń, jeśli zachodzi taka potrzeba. Opaska odstraszająca komary Mosbito ma jednak przeciwwskazania. Nie należy
korzystać z produktu, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na choć jeden z jego składników. Wystąpienie objawów nadwrażliwości wymaga
odstawienia produktu i konsultacji z lekarzem.

Składniki
lawenda, lavandula hybrida. ekst/olejek lawendowy - 100 mg/kg

Charakterystyka
Silikonowa opaska nasączona olejkiem lawendowym, którego zapach skutecznie odstrasza komary. Opaska, to wygodny i funkcjonalny
gadżet, którego zadaniem jest odstraszanie komarów. Opaska, nasączona jest olejkiem lawendowym, który wytwarza aurę zapachową:
przyjemną dla człowieka, a nieakceptowalną przez komary.

100% naturalnych składników aktywnych
wygodna w użyciu
wodoodporna

Stosowanie
Opaskę należy włożyć na nadgarstek, kostkę lub przyczepić do odzieży w pobliżu odsłoniętych części ciała. Opaskę można również
przyczepić do przedmiotów znajdujących się w bliskim otoczeniu (np. torebka, wózek, pasek).
Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Kolor produktu dobierany jest losowo. Przy określonych preferencjach
kolorystycznych prosimy o kontakt z obsługą.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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