
 

Mugga Spray DEET 9,5% na komary i kleszcze 75ml 

 

Skuteczny i zarazem najdelikatniejszy z naszych produktów przeznaczony dla dzieci 

powyżej 2 roku życia, kobiet w ciąży oraz wszystkich osób dorosłych, które chcą się 

zabezpieczyć przed komarami i kleszczami w klimacie umiarkowanym. Dopasowany 

do Europejskich warunków i insektów. Dzięki wglądnie niskiej zawartości DEET nie 

podrażnia skóry ale skutecznie chroni przed europejskimi komarami i kleszczami. 

Repelenty Mugga wykorzystują wymieniony wcześniej aktywny składnik 

odstraszający DEET, odkryty w 1946 roku dla armii Stanów Zjednoczonych, w 

połączeniu z naturalnymi olejkami eterycznymi. Preparat przez 6 godzin po aplikacji 

chroni skórę przed: 

• komarami europejskimi 

• komarami tropikalnymi 

• kleszczami 



• roztoczami 

• meszkami 

• kuczmanami 

• moskitami 

Preparat w formie spray-u jest łatwy w aplikacji. Można stosować go w celu 

zabezpieczenia twarzy, jednak należy najpierw nanieść środek na dłonie a dopiero 

dłońmi nakładać na twarz. Posiada przyjemny eukaliptusowy zapach, dzięki czemu 

nawet dzieci będą chętnie go stosowały. 

Zastosowanie: 

• młodzież na koloniach i obozach 

• osoby lubiące spędzać czas na świeżym powietrzu 

• osoby uprawiające sport w terenach leśnych, nad wodą, w parkach 

• psy – jako dodatkowe zabezpieczenie podczas spacerów w lesie 

• osoby zawodowo przebywające w terenach leśnych i nad wodą np. myśliwi, 

leśnicy, wędkarze, żołnierze 

Sposób użycia: 

Spryskać odsłonięte części ciała z odległości 20cm. Aplikować na twarz – najpierw 

nanieść na dłonie, a dopiero dłońmi rozpowadzić po twarzy. Jeśli preparat ma być  

stosowany razem z kremami z filtrem UV, najpierw należy nałożyć krem, poczekać do 

wchłonięcia a następnie spryskać ciało repelentem Mugga. 

Choroby, przed którymi chroni Mugga Spray 9,5% 

Tyfus plamisty, Babeszjoza, Malaria, Końskie zapalenie mózgu,Wirus Zika, Śpiączka 

afrykańska, Bartonelloza, Borelioza, Gorączka krymsko-kongijska, Gorączka Q, 

Kleszczowe zapalenie mózgu, Tularemia, Chikungunya, Choroba Carrióna – 

Bartonelloza, Choroba Chagasa, Denga, Dirofilarioza, Dżuma, Filarioza, Gorączka 

doliny Rift, Gorączka krymsko-kongijska, Gorączka Pappataci.Japońskie zapalenie 

mózgu, Leiszmanioza skórna i trzewna, Żółta febra, Tularemia, Wirus Zachodniego 

Nilu, Muszyca, Owrzodzenie Buruli, Ślepota rzeczna, Wirus Zachodniego Nilu. 

Okres przechowywania: 5 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej 


