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KICK THE TICK JUNIOR Max Repelent Plus ochrona przed
kleszczami, komarami, meszkami 90 ml
 

Cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKICK THE TICK JUNIOR Max Repelent Plus ochrona przed kleszczami, komarami, meszkami 90 mlKick The Tick Repelent
Plus jest areozolem przeciwko komarom, kleszczom i meszkom. Spray zapewnia potrójną ochronę przed owadami do 4 godzin od
aplikacji na skórę. Spray nie powoduje podrażnień oraz jest dostępny w ekonomicznej, podróżnej pojemności 90 ml.Sposób
użyciaNiewielką ilość repelentu należy rozpylić w odległości ok. 20 cm na miejsca narażone na ukąszenia. Na twarz nanosić pośrednio -
nanieść preparat na dłoń i następnie lekko natrzeć skórę. Nie należy stosować na skórę podrażnioną lub uszkodzoną i błony śluzowe. Po
zakończeniu aplikacji należy dokładnie umyć dłonie. Nie nanosić repelentu na odzież.WażneKlasyfikacja substancji lub
mieszaniny:Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008Produkt sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.Aerosol 1, H222
Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Eye Irrit. 2, H319 Działa drażniąco na
oczy.Zagrożenia fizyczne/chemiczne: skrajnie łatwopalny aerozol. Zagrożenie dla zdrowia: działa drażniąco na oczy.Zagrożenie dla
środowiska: brak.Zwroty określające rodzaj zagrożeniaH222 Skrajnie łatwopalny aerozol.H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi
wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy.Zwroty określające środki ostrożnościP102 Chronić przed dziećmi.P210 Przechowywać z
dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.P211 Nie rozpylać nad
otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.P410 + P412 Chronić przed
światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać
etykietę i informacje dotyczące produktu.SkładnikiButyloacetyloaminopropionian etylu 10g/100g, lkarydyna 0,5g/100g, citriodiol
0,5g/100Ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (Butyloacetyloaminopropionian etylu),
2-(2-hydroksyetylo)piperydyno-1-karboksylan sec-butylu (Ikarydyna)Olejek z Eukaliptusa cytrynowego, uwodniony,
cyklizowanyProducentICB Pharma+48 32 74 54 700office@icbpharma.comul. Stanisława Lema 1043-603 Jaworzno, PolskaKARTA
CHARAKTERYSTYKI W ZAKŁADCE "PLIKI"
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