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Mosbito plastry odstraszające komary x 12 szt
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Plastry

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Mosbito w postaci plastrów odstraszających komary jest produktem bazującym na 100% naturalnych składnikach
aktywnych, który może być aplikowany zarówno na odzież, jak i na wózek, meble czy namiot. Plastry mają innowacyjną formę, są proste
w użyciu i szybkie w aplikacji, poza tym mogą okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem u dzieci, w tym także tych najmłodszych, które
jeżdżą jeszcze w wózkach.

Na co są plastry odstraszające komary Mosbito? Wskazaniem do stosowania kosmetyku, jak sama nazwa wskazuje, jest odstraszanie
komarów. Składnikiem aktywnym kosmetyku jest olejek lawendowy, który dla ludzi ma przyjemną, delikatną woń, jednak dla komarów
jest bardzo uciążliwy. Komary należą do owadów szczególnie dokuczliwych, w tym nie tylko w Polsce, ale również w czasie wakacji za
granicą. Ich ugryzienia zazwyczaj wiążą się z pojawianiem się na skórze swędzących zmian skórnych, których rozdrapanie może
prowadzić do nadkażenia bakteryjnego. Komary szczególnie dokuczliwe są wśród najmłodszych dzieci, gdyż im ciężko wytłumaczyć,
aby nie drapały swędzącej skóry. Plastry odstraszające komary Mosbito znajdują zastosowanie szczególnie w czasie wakacji i
wyjazdów, pozwalając pacjentom cieszyć się wyjazdem, a nie martwić się uciążliwymi owadami.

W opakowaniu znajduje się 12 szt. plastrów odstraszających komary Mosbito. W skład każdego plastra wchodzi nasączenie z olejku
lawendowego, którego zapach skutecznie odstrasza komary. Wystarczy przykleić plaster w bliskim otoczeniu danej osoby, w tym na jej
ubraniu, na dziecięcym wózku czy na meblach w pokoju, by wytwarzana przez kosmetyk aura zapachowa odstraszyła te uciążliwe
owady. Jednocześnie zapach wydzielany przez plaster nie jest dokuczliwy dla pacjenta, gdyż dla człowieka lawenda jest rośliną o
zapachu łagodnym i zaliczanym do przyjemnych.

W jaki sposób korzystać z plastrów odstraszających komary Mosbito? Wystarczy zdjąć zabezpieczającą warstwę ochronną plastra
oraz przykleić go w interesujące pacjenta miejsce. Plaster można przykleić na odzieży – szczególnie wskazane jest to w pobliżu
nieosłoniętych części ciała. Plaster można też przyklejać na inne rzeczy w najbliższym otoczeniu pacjenta. Bywa przyklejany na
dziecięcy wózek, poza tym można przykleić go na namiot lub przykleić do mebli. Plastry wykazują skuteczność działania przez 4 godziny
od przyklejenia.
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Plastry odstraszające komary Mosbito mają też przeciwwskazania. Nie należy z nich korzystać w przypadku nadwrażliwości na ich
składniki, w tym na naturalne olejki eteryczne. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nadwrażliwości na kosmetyk zaleca się
zaprzestanie jego stosowania oraz skontaktowanie się z lekarzem. Kosmetyk nie powinien być też przyklejany bezpośrednio na skórę –
należy przyklejać go w bliskim rejonie skóry, jednak nie na samą skórę. Kosmetyk wymaga bezpiecznego sposobu przechowywania.
Nieużywane plastry powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie były widoczne i dostępne dla najmłodszych dzieci.

Składniki
lawenda, lavandula hybrida. ekst/olejek lawendowy - 3,5 g/kg

Charakterystyka
Plaster na odzież, meble, wózek jest nasączony olejkiem lawendowym, którego zapach skutecznie odstrasza komary. Plaster, po
przyklejeniu do ubrania lub przedmiotu w bliskim otoczeniu wytwarza aurę zapachową, która jest przyjemna dla człowieka, a uciążliwa
dla komarów.

100% naturalnych składników aktywnych
praktyczne dla dzieci

Stosowanie
Zdjąć warstwę ochronną plastra, a następnie przykleić na odzież w pobliżu odsłoniętych części ciała (np. ręce, nogi, szyja) lub na
przedmioty w bliskim otoczeniu (np. stół, krzesło, wózek, namiot).

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

