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  RENONS Mygg&Fästing 4x 

  Flugmedel med dygnseffekt för djur och
människor 

    
  RENONS Mygg & Fästing har samma forumering som RENONS Flugmedel,

men här med 20% Icaridin. Den höga koncentrationen ger ett effektivt
dagslångt skydd även mot fästingar och de allra mest aggressivt bitande
insekterna. Kan användas på både häst och ryttare.
Ofärgad med medel som motverkar uttorkning. Skonsam mot utrustning.
 
Innehåller Icaridin - den mest testade substansen mot insekter och som
rekommenderas av bl.a WHO i malariainfekterade områden. Har mycket
låg toxiditet och ringa miljöpåverkan.
 

  Användning 
  HÄST - För dagligt bruk innan arbetspass eller betessläpp. Skyddar upp till 24 tim.

mot flugor och upp till 14 tim. mot fästingar. Spraya tunt och jämnt över hästen (ca
10 pumpslag) på ca 2 dm avstånd med munstycket vänt från hästens huvud.
Spraya en svamp eller i handen och stryk ut på huvud och hals. Används max 2
ggr/dygn och under begränsad tidsperiod. Använd RENONS Flugkräm intill ögon
och slemhinnor.
 
MÄNNISKA - för långvarigt skydd mot insekter, upp till 11 tim mot mygg och 5 tim.
mot bitande flugor och knott samt upp till 14 tim mot fästingar. Spraya jämnt och
tunt över exponerade mindre hudytor.
Används max. 3 ggr/dygn på vuxen och max. 2 ggr/dygn på barn samt endast
under begränsad tidsperiod. Ska inte användas på barn under 3 år.  

    
    
    
  Sortiment 

Artnr EAN kod      Stl Fp 
5727500 7394244102655 500 ml  6 

INNEHÅLL
Vatten
Etanol
Icaridin
Lavandinolja
Polyethylenglykol
Dimethyl-dimethylhydantoin

Kemikalieinspektionens tillståndsnr: 4922
Behörighetsklass: 3
Förvaras oåtkomligt för barn.
nnehåller inga dopingrelaterade ämnen.
Behandlade djur har 60 dygns livsmedelskarens.

RENONS Mygg&Fästing ska hanteras säkert. Följ
anvisning på förpackning och i produktblad.

Varning
Tvätta händerna efter applicering. Skall ej användas
på skadad hud. Undvik kontakt med läppar och
ögon. Spraya inte på barns händer och undvik att
barn kommer i kontakt med behandlade djur, då
barn kan slicka på händerna eller stoppa dem i
munnen. Vid stänk i ögon spola genast med mjuk
vattenstråle i någon minut. Om produkten svalts -
kontakta läkare.
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