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Zestaw biwakowy
Cena

94,90 zł

Cena poprzednia

104,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

SPRING AIR

Opis produktu
Zestaw biwakowy
Zestaw biwakowy składa się z osobistego żelu antybakteryjnego AROMATTIK, naturalnego mleczka odstraszającego owady
oraz sprayu do odkażania powierzchni. Jest to idealne rozwiązanie dla podróżników lub pod namiot, gdzie zmagamy się z
brakiem dostępu do czystej wody. Jednocześnie zestaw można wykorzystać podczas wycieczek rowerowych, pikników,
biwaków, a obcowanie z komarami lub muszkami nie jest przyjemne.

Osobisty żel antybakteryjny AROMATTIK o właściwościach nawilżających 60ml
Żel antybakteryjny AROMATTIK skutecznie dezynfekuje ręce. Zawiera aż 70% alkoholu etylowego – eliminuje 99%
wirusów, bakterii oraz drobnoustrojów.
Charakteryzuje się pięknym perfumowanym zapachem.
Nie zawiera propanolu, a zatem nie powoduje bolesnego pękania oraz wysuszania dłoni. Ponadto zawiera aloes, który
chroni i pielęgnuje dłonie po dezynfekcji.
Dzięki swojej pojemności 60ml zmieści się do każdej kieszeni lub torebki, a wygodna aplikacja zwiększy Państwa
bezpieczeństwo w podróży oraz życiu codziennym.

Naturalne mleczko do ciała odstraszające owady 100ml
Naturalne mleczko do ciała skuteczne odstrasza komary, kleszcze oraz muszki. Posiada wyciąg z eukaliptusa cytrynowego, który jest
najbardziej skuteczną substancją w walce z owadami. 1 ml mleczka wystarczy na 8 godzin ochrony. Dzięki swoim naturalnym składnikom
pozostawia przyjemnie miękką i nawilżoną skórę oraz można stosować u dzieci powyżej drugiego roku życia. Idealnie sprawdzi się w podróży,
skutecznie chroni przed niebezpiecznym komarem tygrysim czy muchą tse-tse.
odstrasza komary, muszki, kleszcze
zawiera naturalny wyciąg z eukaliptusa cytrynowego, który jest najskuteczniejszą substancją w walce z komarami i kleszczami
dzięki naturalnym składnikom pozostawia przyjemnie miękką i nawilżoną skórę
idealnie sprawdzi się w podróży – niezawodny w walce z niebezpiecznym komarem tygrysim lub muchą tse-tse
1 ml mleczka wystarczy na 8 godzin działania, dzięki czemu środek jest bardzo wydajny
1 ml to 1 naciśnięcie atomizera
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do stosowania zewnętrznego na całe ciało
NIE ZAWIERA szkodliwego na zdrowie składnika DEET
do stosowania powyżej drugiego roku życia
najpierw rozetrzyj mleczko w dłoniach, a następnie nałóż na skórę twarzy

Spray do odkażania powierzchni i przedmiotów 250ml SURFACE CLEANSER
Poręczny spray do odkażania powierzchni i przedmiotów. Bardzo prosty w użyciu wystarczy spryskać dowolną powierzchnie z odległości 20cm i
poczekać, aż preparat wyschnie. Zawiera od 40 do 70% alkoholu dzięki czemu skutecznie niweluje pozostawiając po sobie bardzo przyjemną
kompozycję zapachową. Idealny w życiu codziennym - w łatwy sposób można odkazić telefon, skrzynię biegów w samochodzie, klamki lub
przyciski w przestrzeniach publicznych.
Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji i poprawia bezpieczeństwo
Zawiera 40-70% etanolu
Łatwa dezynfekcja powierzchni – nie wymaga spłukiwania- wystarczy spryskać powierzchnię z odległości 20cm i poczekać aż wyschnie.
Szeroki zakres zastosowania- telefon, wnętrze samochodu, klamki, przełączniki, łazienki, sale konferencyjne…
Bezpieczny dla powierzchni- nie zawiera soli fosforu, wybielaczy na bazie chloru oraz aktywnych kwasów.
Można stosować w miejscach mających kontakt z żywnością
Szybki w działaniu
Nie zostawia śladów oraz osadów
Przyjemny zapach
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