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Mugga Roll-On 50% DEET 50 ml
 

Cena: 22,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent JAICO RDP N.V.

Rejestracja Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mugga to jedne z najlepszych na świecie repelentów, chroniących ludzkie ciało przed
ukąszeniami insektów europejskich i tropikalnych (m.in. komarów, kleszczy, moskitów, much
tse-tse, pluskwiaków, meszków).  Mugga Deet Roll-On 50% w postaci mleczka, to repelent o
najwyższej, dostępnej zawartości N,N-Dietylo-m-toluamidu (deet), który zapewnia
maksymalną ochronę przed insektami, zwłaszcza w krajach egzotycznych.

Pojemność: 50 ml roll-on
Polski atest PZH: HŻ/03360/96
Substancja czynna: DEET 500g/L
Czas zabezpieczania: ok. 3-8h

Po co się chronić?
Ukąszenia insektów są nie tylko dokuczliwe. Mogą wywołać zagrażającą życiu, silną reakcję
alergiczną lub prowadzić do niebezpiecznych chorób zakaźnych, jak malaria, denga, dżuma,
tyfus plamisty czy żółta febra zwłaszcza, gdy wybieramy się do krajów tropikalnych i
subtropikalnych. Przykładowo denga, której epidemia panuje na znanej wśród turystów,
portugalskiej wyspie Madera, jest obecnie najszybciej szerzącą się chorobą zakaźną świata.
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WHO ostrzega o ryzyku pandemii. W Polsce i w krajach o zbliżonym klimacie, zagrożeniem są
przede wszystkim kleszcze, które przenoszą m.in. kleszczowe zapalenie mózgu  oraz
boreliozę.

Mugga Deet Roll-on 50% działa odstraszająco na takie insekty, jak:

komary tropikalne (np. anopheles, aedes, haemagogus, sabethes, culex) – nosiciele
malarii, żółtej febry, dengi, filariozy, japońskiego zapalenia mózgu
kleszcze – nosiciele KZM i boreliozy
moskity (np. phlebotomus) – nosiciele leiszmaniozy
muchy tse-tse – nosiciele afrykańskiej śpiączki
meszki – nosiciele filariozy i onchoerkozy
pluskwiaki – nosiciele choroby Chagas
wszy, pchły – nosiciele duru plamistego i dżumy

Zalety preparatu Mugga Roll-on 50%:

wypróbowany i polecany przez znanych podróżników
laureat prestiżowych nagród (w 2006r. - najlepszy na świecie środek na komary
europejskie i tropikalne)
zbadany w Instytucie Medycyny Tropikalnej w Antwerpii (Belgia)
posiada neutralny zapach, nie brudzi ubrań
bezpieczny dla młodzieży i dzieci (powyżej 3. r.ż.)
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