
PRZEZNACZENIE

INSECT
REPELLENT

OCHRONA
-KLESZCZE

ZAWARTOSC DEET

POJEMNOSC

LIMAT UMI

Rekomendowane do uzycia
w klimacie umiarkowanym.
Preparaty dziatajg
odstraszaja.co na komary
(europejskie i tropikalne),
kleszcze. meszki, (tiuchy,
ba.ki (muchy koriskie).
kuczmany, moskity
i roztocza.

KLIMAT TROPIKALNY

Praparaty przeznaczone
do uzycia w rejonach
tropikalnych.
Dziataja. odstraszajqco
na komary (europejskie
i tropikalne), kleszcze,
meszki. muchy, ba.ki
(muchy koriskie), kuczmany.
moskity i roztocza.

SPRAY
9,5%

ROLL ON
20%

SPRAY
50%

ROLL ON
50%

Skuteczrs ochrona przed kleszczami."
Zawartosc Deet 20% zapewnia srednî  ochrone

od 90% do 100% w cia.gu 4 godzin.

INSECT REPELLENT

MUGGA
Mugga to srodki odstraszaja.ce owady. Zniechqcaja. owady
i pajqczaki (takie |ak kleszcze, komary) do ladowania na
powierzchni skory.

Odpowiednio skomponowana receptura oparta o aktywny
sktadnik DEET oraz ekstrakty roslinne efektywnie blokuja,
receptory owadow.
Produkty chronia. od 4-12 godzin od momentu aplikacji.

N,N-dietylo-m-toluamid (DEET), jako sktadnik aktywny
do odstraszania owadow zostat odkryty przez armie.
Stanow Zjednoczonych w 1946 roku.
Od 1957 r. jest on uzywany powszechnie, co oznacza udo-
kumentowan^ historie. uzytkowania przez 50 lat.

Dzis DEET jest nadal jednym z najcze.sciej stosowanych
substancp czynnych do srodkow odstraszajacych owady
i odpycha szeroka^ gamq owadow i pajqczakow: komary,
kleszcze, meszki, muchy, baki (muchy kohs1'

ttnum

KOBIETY W CIAZY

SREDNICZAS
OCHRONY- KLIMAT
UMIARKOWANY *

CZAS OCHRONY
- KLIMAT

TROPIKALNY*"

STOSOWANIE NA
TWORZYWA

SZTIJCZNE/PLASTIK

7 GODZIN 9 GODZIN 12 GODZIN

'N 4-7 GODZIN 4-8 GODZIN 7-10 Gn

1-2 razy 1 raz 1 raz
dziennie dziennie dziennie

STOSOWANIE
NATWARZ"**

DATAWAZNOSCI

nperatura i wilgotnosc powietrza oraz potliwosc skbry moga miec
wptyw na skutecznosc produktu.

** Na podstawie sprawozaania z badah laboraton/jnych przeprowadzonych przez
Panstwowy Zaktad Higieny w zakresie dziatania ocfetraBzajacego kleszcze

"* Zaleca sie. aby przed podroz^ do krajbw tropikalnych zasie.gnac
porady certynkowanego lekarza medycyny podrozy, ktbry moze
zarekomendowac odmienne warunki stosowania.

**** Nie stosowac bezposrednio na twarz - nanosic za pomoc^ dtoni.



Produkty Mugga wyrdznia najwyzsza skutecznosc oraz przy-
jemny zapach skory po uzyciu. Sa, one bardziej trwate, nie
ttuste, jak rowniez tatwe w aplikacji.
Do wyboru proponujemy tatwe w zastosowaniu produkty
w spray'u ba.dz roll-on.
r/ugga jest przeznaczona dla wszystkich osdb pragna.cych
uchronic sie. przed insektami (komary, kleszcze, meszki).
W szczegdlnosci polecana do uzytku przez podrdznikdw,
we,dkarzy oraz lesnikdw.
Opatentowana formuta Mugga mleczko roll-on, oparta sub-
stancji aktywnej DEET, zostata wielokrotnie nagrodzona:

-> Honorary Gold Certificate Transtech -
Montreal International Invention Exhibition, Canada

-> Gold Price and Medal Invention expo Geneva -
International Invention Exhibition Suisse, Europe

-> I'Ecureuil Invention Expo Paris -
International Invention Exhibition France, Europe

~^ Interessentenprice opeV Invention Expo Vienna -
International Invention Exhibition Austria, Europe

-> Ighest Honour General Bank of Belgium Eureka Brussels
- International Invention Exhibition Belgium, Europe

-> Public Oscar with Gold Eureka Brussels -
International Invention Exhibition Belgium, ^^
Europe

~> W 2014 r, 2015 r. oraz 2016 r. produkty Mugga
otrzymaty prestizowe wyrdznienie programu
KONSUMENCKI LIDER JAKOSCI w ka
Preparaty na Komary oraz nagrode. za I
Roku (2015 r).
Badanie realizowane przez Uniwersytet
Jagiellohski w Krakowie dowiodty, iz kon-

nia preparatdw Linii Mugga.

Produkty Mugga doskonate wypadaja, w niezaleznych testach
pordwnawczych i badah Organizacji Konsumentdw.
Wszystkie produkty zawieraja mieszanki b^dace unikalnymi
pota.czeniami ekstraktdw roslinnych i olejkdw eterycznych.

Produkty Mugga przechodza nie tylko badania laboratoryjne
przed wprowadzaniem na rynek, ale firma wykonuje rowniez
badania w terenie.

Mugga mleczko roll-on so mi

Zawartosc DEET 20%.
Dziata odstraszajaco na komary, kleszcze. meszki,
muchy, baki (muchy koriskie), kuczmany, moskity
i roztocza. Pojedyncza aplikacja chroni srednio przez
7 godzin od zastosowania.

SPOSOB UZYCIA: Za pomoca kulki roll-on rozpro-
wadzic rdwnomiernie niewielkq ilosc preparatu na
odstoniete powierzchnie data.
Nie stosowac u dzieci ponizej 12 roku zycia.
Nie nalezy aplikowac na odziez.

SKtAD: Zawiera substancje czynna^ N,N-diety-
lo-m-toluamid (DEET) 213 g/L. Etanol 336.4 g/L,
Benzoesan denatonium 0,01 g/L oraz frakcje
olejkdw roslinnych.

Uwaga: Produkt biobojczy nalezy uzywac z zachowaniem szczegolnych
srodkow ostroznosci. Przed uzyciem nalezy przeczytac etykiete..

Mugga spray 75 mi

Zawartosc DEET 9.5%.
Preparat dziata odstraszaja.co na komary. kleszcze,
meszki. muchy, baki (muchy kohskie), kuczmany,
moskity i roztocza.
Pojedyncza aplikacja chroni srednio przez 6 godzin
od zastosowania.

SPOSOB UZYCIA: Spryskac niewielka iloscia
odstonieta. powierzchnie. data oraz odziez z odle-
gtosci 20 cm. Przed uzyciem na twarz: spryskac
najpierw re.ce, a nastepnie aplikowac na twarz.
Nie stosowac u dzieci ponizej 2 roku zycia.

SKtAD: Zawiera substancje czynna, N,N-diety-
iD-m-toluamid (DEET) 101 g/L, Etanol 368,5 g/L,
Benzoesan denatonium 0,01 g/L oraz frakcje
olejkow roslinnych.

Uwaga: Produkt biobojczy nalezy uzywac z zacho-
waniem szczegolnych srodkow ostroznosci.
Przed uzyciem nalezy przeczytac: etykiete.

Mugga balsam koja.cy so mi
Balsam kojacy do stosowania miejsco-
wego. Szybko znosi bdl i swedzenie skdry
wywotane ukaszeniem owaddw oraz
parzacym dziataniem pokrzyw i meduz.

Mugga mleczko roll-on so mi
Zawartosc DEET 50%.
Dziata odstraszajaco na komary (europejskie
i tropikalne), kleszcze, meszki, muchy, ba.ki
(muchy koriskie). kuczmany, moskity i rozto-
cza. Pojedyncza aplikacja chroni srednio przez
12 godzin od zastosowania w klimacie umiar-
kowanym oraz 7-10 godzin w klimacie tropi-
kalnym.

SPOSOB UZYCIA:
Za pomocq kulki rozprowadzic niewielka itosc
produktu na odstoniete czesci data, a naste.p-
nie rbwnomiernie rozsmarowac. Stosowac
1 raz dziennie. Nie stosowac u dzieci ponizej 18
roku zycia. Zaleca sie.. aby przed podrdza. do
krajdw tropikalnych zasie.gn ĉ porady certyfi-
kowanego lekarza medycyny podrdzy. ktdry
moze zarekomendowac odmienne warunki sto-
sowania. Nie aplikuj na plastik, tkaniny syntety-
czne oraz matowane i lakierowane powierzchnie.

SKtAD: Zawiera substancjq czynn^ N,N-dietylo-m-toluamid
(DEET) 500 g/L, Etanol 383,10 g/L, Benzoesan denatonium 0,01
g/L oraz frakcje olejkdw roslinnych.

Uwaga: Produkt biobojczy nalezy uzywac z zachowaniem szczegolnych
srodkow ostroznosci. Przed uzyciem nalezy przeczytac etykiete,.

Mugga spray 75 mi

Zawartosc DEET 50%.
Dziata odstraszajaco na komary (europejskie
i tropikalne), kleszcze, meszki, muchy, baki
(muchy konskie), kuczmany, moskity i roz-
tocza. Pojedyncza aplikacja chroni srednio
przez 9 godzin od zastosowania w klimacie
umiarkowanym oraz 4-8 godzin w klimacie
tropikalnym.

SPOSOB UZYCIA: Rozpylic niewielka ilosc
produktu na odstoniete czesci data,
Stosowac raz dziennie. Nie stosowac u dzieci
ponizej 18 roku zycia. Zaleca sie. aby przed
podrdzq do krajdw tropikalnych zasiegn^c
porady certyfikowanego lekarza medycyny
podrdzy, ktdry moze zarekomendowac
odmienne warunki stosowania. Nie aplikuj na
plastik, tkaniny syntetyczne oraz malowane
i lakierowane powierzchnie.

SKLAD: Zawiera substancje czynna N,N-dietylo-m-toluamid (DEET)
500 g/L, Etanol 377,70 g/L, Benzoesan denatonium 0,01 g/L oraz
frakcje olejkdw roslinnych.

Uwaga: Produkt biobojczy nalezy uzywac z zachowaniem szczegolnych
srodkow ostroznosci. Przed uzyciem nalezy przeczytac etykiete..


