BEZPEČNĚJŠÍ
SILNĚJŠÍ
LEPŠÍ
Incognito
repelent

REPELENT INCOGNITO, S KLINICKY PROKÁZANÝM
OCHRANNÝM ÚČINKEM PROTI MALÁRII*, POSKYTUJE
NEJLEPŠÍ CELKOVOU OCHRANU PROTI KOMÁRŮM
A VEŠKERÉMU BODAVÉMU HMYZU.
S LEHKOU, PŘÍJEMNOU CITRUSOVOU VŮNÍ A BEZ
POCITU MASTNOTY – INCOGNITO JE REPELENT, JEHOŽ
APLIKACE VÁM NEBUDE VADIT! IHNED USYCHÁ.
• 100% přírodní – neobsahuje DEET ani jiné pesticidy
• incognito sprej chrání proti všemu bodavému hmyzu – včetně muchniček, moskytů,
vos, včel, much, koutulí, ovádů, klíšťat, blech, komárů a mnoha dalších
• vědecky prokázaná vyšší účinnost než u jakéhokoli repelentu na bázi DEET
• incognito poskytuje velmi dobrou ochranu po dobu až 6 hodin v rámci laboratorních testů, které jsou mnohem přísnější než běžné použití.
• incognito je na rozdíl od ostatních repelentů netoxický a bezpečný pro celou rodinu, včetně dětí starších jednoho měsíce†.
• incognito lze bezpečně rozprašovat na látku a oděvy, aniž dojde ke ztrátě barvy či
k poškození.
• incognito zahrnuje celou řadu dodatečných produktů pro dříve nevídanou úroveň
ochrany (viz další podrobnosti).
Dostupné v prodejnách:
Waitrose, Ocado, Holland & Barrrett,
Planet Organic, Whole Foods, všechny obchody se zdravou výživou a drogerie.
Nebo přímo na stránkách www.lessmosquito.com, kde naleznete nejnovější informace,
jak předcházet pobodání hmyzem.
Šetrné k vám i k naší planetě.
Jsme etická společnost, dodržující zásady
spravedlivého obchodu.

CO JE TO INCOGNITO?
• incognito odpuzuje hmyz včetně všech druhů moskytů (a další hmyz, například klíšťata),
a zároveň maskuje vaše kairomony.
• Co jsou to kairomony? Tak jako jsou k sobě lidi přitahováni feromony, hmyz přitahují
k jejich hostitelům kairomony – moskyti jsou obzvláště citliví na oxid uhličitý. Mezi další
patří kyselina mléčná a karboxylová.
• Kairomony tělo vylučuje úměrně s rychlostí metabolismu. Čím aktivnější tedy jste, tím jste
přitažlivější (jste potravou!) Většinu kairomonů ucítí samička moskyta až na vzdálenost
jednoho kilometru.
*

 odle výzkumu Londýnské školy hygieny a tropické medicíny, financovaného společností Gates
P
Malarial Partnership, který byl publikovaný v časopise British Medical Journal, má naše aktivní
přísada klinicky prokázaný ochranný efekt proti malárii při použití společně s impregnovanou
sítí proti moskytům. Rovněž dodáváme dlouhodobě účinné impregnované moskytiéry (LLI)
i neimpregnované sítě do oblastí, kde se nemoc nevyskytuje.

†

Vždy nejprve vyšetřete děti na alergii.

PRODUKTOVÁ ŘADA INCOGNITO
Společnost incognito vyvinula řadu 100% přírodních produktů, určených pro použití
s repelentovým sprejem; aby bylo dosaženo maximální účinnosti, i když jste pro hmyz
mimořádně přitažliví. Všechny tyto výrobky jsou rovněž účinné samy o sobě a lze je používat
samostatně. Více informací o tom, jak jednotlivé přípravky používat, naleznete na našich
stránkách nebo nás kontaktujte a požádejte o další podrobnosti.

Krém po opalování • Přírodní krystalický deodorant • Vonné tyčinky • Luxusní mýdlo
• Šampon a tělový gel • Luxusní mýdlo z lufy • Organický citronelový olej z Jávy •
Tlumicí prostředek Zap-Ease

„incognito je nepochybně nejlepší přírodní repelent na trhu. Produktová řada je
skvělá a jednotlivé výrobky mohu vřele doporučit jako bezpečný a efektivní způsob, jak
předcházet pobodání hmyzem, a to pro všechny věkové kategorie.“
Dr. Felicity Nicholsonová, vedoucí lékařka kliniky cestovní medicíny agentury Trailfinder
Navštivte naše internetové stránky a odhalte nejlepší tipy a triky, jak předcházet pobodání
hmyzem, společně s dalšími informacemi, jak co nejlépe využít incognito i další produkty
z naší nabídky.

www.lessmosquito.com/www.incognitospray.com nebo volejte naši kancelář: 020 7792 8687
Vytištěno na recyklovaném papíru.

