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KICK the TICK JUNIOR spray przeciw kleszczom 90ml
 

Cena: 10,49 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kick the Tick, Repelent Junior, spray przeciw kleszczom, komarom i meszkom, 90ml

Kick the Tick Repelent Junior to aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Okres działania odstraszającego
komary i meszki: 4 godziny od zastosowania produktu. Okres działania odstraszającego kleszcze: 2 godziny od zastosowania produktu.
Do stosowania bezpośrednio na skórę.

Wskazania: odstraszanie komarów, meszek i kleszczy. Dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

Sposób użycia: niewielką ilość repelentu należy rozpylić w odległości około 20cm na miejsce narażone na ukąszenie. Na twarz nanosić
pośrednio: nanieść repelent na dłoń, a następnie lekko natrzeć skórę. Stosować 1 raz dziennie u dzieci od 3. roku życia; 2 razy dziennie u
dorosłych i dzieci od 12. roku życia.

Składniki: substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu 10g/100g, ikarydyna 0,5g/100g, citriodiol 0,5g/100g.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i
informacje dotyczące produktu.

Środki ostrożności: skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Chronić
przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed
światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni Celsjusza.

Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W
kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. W
przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.
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Podmiot odpowiedzialny:
"JAGO-PRO" Sp. z o. o.,
ul. Szczakowska 35,
43-600 Jaworzno.
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