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Mosbito płyn odstraszający komary i meszki 250 ml
 

Cena: 19,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny

Producent VERCO

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Płyn odstraszający komary stworzony przez markę Mosbito to produkt, który powstał z myślą o pozbyciu się uciążliwego problemu,
powszechnego w okresie wiosenno-letnim. Formuła rozpylacza została stworzona na bazie lawendy oraz olejku lawendowego. Obie
substancje charakteryzują się silnym działaniem antyseptycznym, łagodzącym, a także dobrze odstraszają wszelkiego rodzaju insekty.
Produkt w wygodnym opakowaniu o pojemności łącznej 250 ml występuje w formie tzw. pistoletu. Prosty w użyciu oraz poręczny płyn
do odstraszania komarów może być bezpiecznie stosowany u dzieci oraz osób dorosłych.

Produkt został stworzony w 100% z naturalnego pochodzenia składników aktywnych. Płyn do odstraszania komarów pozostawia
przyjemny zapach lawendy po nałożeniu. Jednocześnie, po spryskaniu preparatem skóra nie jest lepka, co ma znaczenie dla komfortu
użytkowania w okresie wysokich temperatur. Produkt przeznaczony jest do rozpylania na nogach, rękach oraz innych częściach ciała.
Może być również zastosowany do opryskiwania odzieży celem dodatkowego zabezpieczenia przed ukąszeniami insektów.

Skład
Substancje czynne: Lawenda, Lavandula hybrida, ekst./Olejek lawendowy – 50 g/kg.

Bazowym składnikiem płynu odstraszającego komary jest lawenda naturalnego pochodzenia. Oprócz przyjemnego i kojącego zmysły
zapachu, roślina ta charakteryzuje się również szeregiem korzystnych dla zdrowia właściwości. Jedną z nich jest wysoka skuteczność w
kontekście odstraszania owadów. Kwiaty lawendy posiadają bardzo charakterystyczny i silny zapach, który skutecznie odstrasza
insekty. Dodatkowym atutem naturalnego wyciągu roślinnego jest także fakt, że łagodzi on swędzenie, ból i zaczerwienienie skóry,
powstałe na skutek ugryzienia komarów. Lawenda odstrasza nie tylko komary i muchy, ale także kleszcze. Wynika to z faktu, iż olejek
lawendowy posiada w swoim składzie m.in. octan linalolu, linalol i ocymen. Te substancje nie są tolerowane przez kleszcze, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie. Lawenda wykazuje również działanie przeciwobrzękowe, co ma znaczenie dla redukcji opuchnięć
wywołanych już powstałymi ukąszeniami komarów czy też innych insektów.

Charakterystyka
Płyn odstraszający komary proponowany przez markę Mosbito stanowi uniwersalny produkt, umożliwiający skuteczne pozbycie się
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much, komarów czy kleszczy z najbliższego otoczenia. Formuła płynu została opracowana na bazie składników organicznych,
wyróżniających się wysoką skutecznością w kontekście odstraszania insektów. Olejek lawendowy oraz ekstrakt z lawendy to substancje
wyróżniające się nie tylko atrakcyjnym zapachem. Zawarte w ich składzie dodatkowe składniki doskonale wspierają proces łagodzenia
po już powstałych ukąszeniach, a także przyspieszają regenerowanie się uszkodzonego naskórka.

Produkt jest dostępny w formie tzw. pistoletu, co zdecydowanie ułatwia jego użytkowanie w różnych warunkach. Dzięki pojemności
wynoszącej 250 ml płyn można mieć przy sobie w dowolnych okolicznościach. Jego stosowanie jest równie przyjemne, nie tylko z uwagi
na ergonomiczny kształt butelki i aplikatora. Lekka forma, przyjemny zapach oraz brak konieczności rozmasowywania preparatu po
skórze stanowi dodatkowy atut, wpływający na komfort jego użytkowania. Dodatkowym atutem płynu odstraszającego komary jest fakt,
iż nie pozostawia tłustego filtru na skórze.

Produkt może powodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób uczulonych na lawendę lub którąkolwiek z substancji stosowanych w
składzie preparatu lub olejku lawendowego. Płyn do odstraszania komarów może być stosowany u dzieci, dorosłych oraz osób w
podeszłym wieku.

Stosowanie
Należy pokryć równomiernie odsłonięte części ciała (ręce, nogi, szyję) cienką warstwą preparatu Mosbito Płyn odstraszający komary w
odległości około 15 cm od skóry. W razie potrzeby można również wykorzystać preparat do spryskania odzieży.

Produkt o charakterze biobójczym powinien być stosowany przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności.

W składzie produktu znajduje się olejek lawendowy. Fakt ten jest powiązany z ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznej.

Charakterystyka

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów i meszek, do stosowania na skórę.
Skutecznie chroni ciało przed ukąszeniami owadów do 4 godzin.
Ma lekką formę, nie wymaga rozsmarowywania i nie pozostawia uczucia lepkości.
Substancje czynne: Geraniol, CAS:106-24-1; WE:203-377-1
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