Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi
Kullanıcı için bilgiler
Sivrisineklere karşı yoğun koruyucu sprey ve
kenelere karşı yoğun koruyucu sprey
Bitki bazlı etken madde. Hoş kokuludur. Tere dayanıklıdır

®

Soventol PROTECT'in özelliği nedir?
®

Soventol PROTECT yoğun koruyucu sprey sivrisineklere ve kenelere karşı etkin ve uzun süreli bir
şekilde koruyan, özel etkili bir formüle sahiptir.


Yüksek koruma



Tere dayanıklıdır



Cilt tarafından tolere edilirliği dermatolojik olarak onaylanmıştır



1 yaşından itibaren küçük çocuklarda da kullanılabilir



Bitki bazlı etken madde



İçerdiği Aloe Vera sayesinde cilt dostudur



Başa da sıkılabilir:

Sitronelol içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Etken madde Soventol

®

PROTECT Sivrisinek:

11 g/100 g cis- ve trans-p-metan-3,8-diol karışımı

Etken madde Soventol

®

PROTECT Kene:

12,5 g/100 g cis- ve trans-p-metan-3,8-diol karışımı
®

Soventol PROTECT yoğun koruyucu spreyde böceklerin ve parazitlerin duyargalarını hedef alan bitki
®
bazlı özel bir bileşim kullanılmıştır. Soventol PROTECT'in bu denli etkili oluşunun temelinde bu yatar.
®

Sivrisineklere karşı Soventol PROTECT:


Yerel ve tropik sivrisineklere (Asya kaplan sivrisinekleri de dahil) karşı 7 saate kadar koruma
sağlar



Kenelere ve diğer kan emici böceklere karşı 4 saate kadar koruma sağlar

®

Kenelere karşı Soventol PROTECT:


Kenelere ve diğer kan emici böceklere karşı 6 saate kadar koruma sağlar



Yerel ve tropikal sivrisineklere (Asya kaplan sivrisinekleri de dahil) karşı 4 saate kadar koruma
sağlar

Uygulama: Vücuda eşit olarak ve boşluk bırakmadan püskürtünüz ve cilde yediriniz (önerilen miktar
2
250 cm 'ye 1 ml'dir, bu da örn. kolun alt kısmı için 6-7 püskürtmeye karşılık gelir). Yüze uygulamak için
doğrudan avuç içine sıkıp özenli bir şekilde yüze dağıtınız, göz ve ağız bölgesine uygulamayınız.
Cildin ince kumaşların altına denk gelen yerlerine de sürünüz, çünkü böcekler bu kumaşların
üzerinden de sokabilir. Sprey kurumadan silmeyiniz. İhtiyaç halinde güvenli süreyi beklemeden
tekrarlayınız. Suyla uzun süreli temas halinde veya çok terlerseniz, uygulamayı tekrarlayınız. Küçük
çocuklarda az miktarda kullanınız. Bebeklerde kullanılmaya uygun değildir.
®

Güneş kremi ile birlikte kullanılacaksa, Soventol PROTECT yoğun koruyucu spreyi kremden sonra
uygulayınız.
Uyarılar ve ilk yardım önlemleri:
Sadece harici olarak kullanınız. Spreyi kullanma talimatı doğrultusunda uygulayınız. Göz ve ağız
bölgesine uygulamayınız. Gözlerle teması halinde suyla iyice yıkayınız.
YUTMA DURUMUNDA: Kendinizi kötü hissederseniz ZEHİR BİLGİ MERKEZİNE veya doktora baş
vurunuz. Ağzınızı çalkalayınız ve sonrasında bolca su içiniz. İlacı solursanız, bol miktarda temiz hava
almaya özen gösteriniz. Şikayetlerin sürmesi durumunda doktora başvurunuz. İltihaplı ve hasar
görmüş ciltlere uygulamadan önce doktora danışınız. Çocukların ulaşamayacağı ve görmeyeceği bir
®
yerde saklayınız. Gebelik ve emzirme dönemine ilişkin yeterli bilgi bulunmadığından Soventol
PROTECT'i bu dönemlerde doktorunuza danışarak kullanınız.
Doktor için notlar:
Alerjik reaksiyonlar ve hassasiyet mümkündür.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Ambalajı tamamen boşaltılmış olarak geri dönüşüme kazandırınız.
Biyositleri dikkatli kullanınız.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

