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BOREL SPRAY 100ml
 

Cena: 43,76 PLN

Opis produktu
 

BOREL SPRAY 100ml
Preparat odstraszający owady i pajęczaki

Zastosowanie:
Naturalny preparat tradycyjny dra Henryka Różańskiego i o. dra Marcelina Jana Pietryji.
Spray oparty jest na ziołowych olejkach i maceratach bogatych w fitoncydy i fitoaleksyny, które odpędzają komary, muchy, strzyżaki, gzy,
meszki i inne owady, a także pajęczaki, w tym roztocze (np. swędziki, kleszcze). Zapewnia komfort podczas spacerów i letnich
wędrówek, jak również podczas przebywania w domu oraz ogrodzie. Zawiera naturalne substancje zapachowe, które działają
odstraszająco na owady oraz pielęgnująco i ochronnie na skórę. Łagodzi świąd, pieczenie i stany podrażnienia po ukąszeniu lub
użądleniu. Preparat może być również stosowany u zwierząt. Nie zawiera szkodliwych substancji biobójczych. Nie jest produktem
biobójczym. Zawiera wysokie stężenie roślinnych olejków eterycznych.

Skład:
olej lniany, olej konopny, macerat glicerynowy 1:10 z: ziela piołunu - Artemisia absinthium L., liści i gałązek miodły indyjskiej - Azadirachta
indica A. Juss., kwiatów wrotyczu – Tanacetum vulgare L., kwiatów złocienia maruny - Chamaemelum parthenium (L.) E.H.L. Krause;
olejek z owoców starzęśli - Gaultheria procumbens L., pączków Populus balsamifera L., żywicy smrodzieńca - Ferula assafoetida L.;
olejek Litsea cubeba (Lour.) Pers., kamfora naturalna - Cinnamomum camphora Ness et Eberm., olejek pomarańczowy - Citrus
aurantium L., olejek miętowy - Mentha piperita L., olejek eukaliptusowy - Eucalyptus globulus Labill., olejek herbaciany - Melaleuca
alternifolia Maiden & Betche, olejek kminowy - Cuminum cyminum L., olejek cedrowy - Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti ex Carrière lub
Cedrus libani A. Rich., olejek kanuka - Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps, olejek selerowy - Apium graveolens L., olejek
marchewkowy - Daucus carota L., olejek rozmarynowy - Rosmarinus officinalis L., olejek kolendrowy - Coriandrum sativum L., olejek
krwawnikowy - Achillea millefolium L., olejek wrotyczowy - Tanacetum vulgare L. Ekstrahent w maceratach: glicerol, woda dejonizowana,
mannitol, alkohol etylowy.

Sposób użycia:
Spryskać płynem odkryte części ciała (z wyjątkiem oczu i błon śluzowych). Nie nanosić preparatu bezpośrednio na twarz i szyję –
spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Miejsce ukąszenia/użądlenia smarować kilka razy dziennie.
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