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FORESTA– płyn odstraszający komary i kleszcze
1. Foresta
Długotrwale działający preparat odstraszający komary i kleszcze. Przeznaczony do stosowania przez osoby wymagające
skutecznej ochrony przed komarami i kleszczami w trudnych warunkach zewnętrznych. Wysoką skuteczność preparatu
uzyskano dzięki zastosowanym trzem substancjom aktywnym: DEET 30 %, IR 3535® 20 % oraz Geraniol 0,1 %.
Lekka konsystencja pozwala na bardzo komfortowe stosowanie a jednocześnie stopniowe uwalnianie się substancji
aktywnych
2. Jak stosować Forestę?
Nanieść za pomocą atomizera cienką warstwę na suchą, czystą, niepodrażnioną, nieuszkodzoną skórę z ominięciem
błon śluzowych oczu i naturalnych otworów ciała. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednispryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować.
Aplikacja: dzieci od 12. roku życia – 1 raz dziennie, osoby dorosłe- 2 razy dziennie
3. Przeciwwskazania do stosowania Foresty
Nie stosować u osób , u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie
stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować na dłonie dzieci. Nie należy stosować preparatu na skórę
uszkodzoną, podrażnioną w stanie zapalnym, z towarzyszącym świądem.
4. Zalecenia i środki ostrożności przy stosowaniu Foresty
Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci,
w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Uwaga! Składniki Foresty mogą uszkodzić odzież i elementy z tworzywa sztucznego – należy zachować ostrożność przy
nakładaniu preparatu.
5. Co to jest DEET, IR3535® i Graniol?
DEET (N,N-Dietylometatoluamid) najczęściej stosowany środek odstraszający owady, np. komary, meszki, muchy
końskie, kleszcze lub muchy tse-tse. Został opracowany przez chemików armii USA, po doświadczeniu zdobytym w
walkach w wilgotnych lasach zwrotnikowych podczas II wojny światowej. Pierwsze wojskowe zastosowanie miało
miejsce w 1946, a cywilne w 1957.
Czas ochrony po naniesieniu DEET na skórę lub ubranie wynosi od 2 do 12 godzin, w zależności od stężenia związku w
preparacie. Amerykańska agencja rządowa ds. badania chorób i zapobiegania zarazom, CDC, zaleca stężenia DEET-u w
przedziale 20-50% jako skutecznie zapobiegające przenoszeniu się rozmaitych patogenów rozprzestrzenianych przez
gryzące owady. Wyższe stężenia nie polepszają skuteczności preparatu).
IR3535® (ang. Insect Repellent 3535; ester etylowy kwasu (N-n-butylo-)- N-acetylo-propionowego) środek
odstraszający komary, kleszcze, muchy końskie i zwykłe; potencjalnie także może odstraszać wszy,pszczoły i osy.
Używany w USA od 1999. Zarejestrowany jako biopestycyd z EPA, co oznacza, że można go postrzegać jako produkt
pochodzenia naturalnego, pomimo że jest on zrobiony z syntetycznych substancji strukturalnie bazujących na
naturalnie występujących aminokwasach (B-alanina). Wykazuje niższą toksyczność niż inne składniki aktywne.
Geraniol - ( trans-3,7-dimetylkookta-2,6-dien-1-ol)-acykliczny alcohol monoterpenowy, związek o słodkim kwiatowym
zapachu z nutą owoców cytrusowych. W pełni naturalny olejek wykazuje skuteczność w działaniu odstraszającym
owady. Jak wykazały amerykańskie badania, przeprowadzone przez Uniwersity of Florida, zmniejsza on szanse na
ugryzienie przez kleszcze, pchły czy komary nawet o 90-99%.
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6. Dlaczego połączyliśmy trzy substancje aktywne?
Połączenie trzech substancji odstraszających komary i kleszcze stanowi o wyższej skuteczności w porównaniu do
produktów zawierających tylko jeden składnik aktywny.
Postać produktu: Płyn
Stosowanie:
Płyn o działaniu repelencyjnym na komary i kleszcze, przeznaczony do bezpośredniego działania na skórę. Działa do 4h.
Nanieść za pomocą atomizera cienką warstwę na suchą, czystą, niepodrażnioną, nieuszkodzoną skórę z ominięciem
błon śluzowych oczu i naturalnych otworów ciała. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować.
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 12.roku życia. Niestosować na dłonie dzieci.
Uwaga
Zawiera: N, N-dietylo-meta-toluamid.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwolnienia środowiska. P305+P351+ P338 WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.P337+P313 W
przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
EUH208 Zawiera: geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Pierwsza pomoc:
W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą , a następnie popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.
Postępowanie z odpadami
Puste opakowania można usuwać na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być
przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Podmiot odpowiedzialny:
LEFROSCH Sp. z o.o.

Śniaty ,ul. Wielichowska 29
64-050 Wielichowo
tel. +48 61 893 53 83
e-mail: lefrosch@lefrosch.com, www.foresta-repelent.com

