VÄXTBASERAT SKYDD
MOT FLERA INSEKTER

Om Sjö&Hav Outdoor Care
Vi är ett svenskt företag som utvecklar kroppsvård och rengöringsprodukter för livet utomhus. Sjö&Hav Outdoor Care
finns för att du ska kunna vistas i naturen utan att lämna några
spår. Vi värnar om miljö, hälsa och det välmående som livet
utomhus ger oss.
Biologiskt nedbrytbara, veganska produkter tillverkade
i Sverige för skandinavisk natur, unikt framtagna av oss. Vi
utvecklar ständigt vårt sortiment och vår organisation mot
hållbara mål samt att vi prioriterar miljön i alla våra beslut.
SH Kollektion AB, info@sjohav.se

www.sjohav.se

Växtbaserat medel med multieffekt

Hållbar produktion med goda syften

Sjö&Hav Mygg+Fästing har en naturlig och frisk doft av
citroneukalyptus och skyddar i upp till sex timmar mot bett
från flera insekter så som mygg, fästing, knott, broms och älgfluga. Skyddar också mot sandflugor samt tropiska mygg som
kan bära på sjukdomar som zika, denguefeber och malaria.

Vår citroneukalyptusolja är en förnyelsebar resurs och
framställs i Brasilien under socialt och miljömässigt hållbara
förhållanden. Inga syntetiska bekämpningsmedel används
och grödorna odlas på mindre plantager som återplanteras. Tillverkningen ger goda arbetsvillkor
som gynnar den lokala utvecklingen.

Den aktiva ingrediensen är framställd av ekologiskt odlad
citroneukalyptus, helt fri från DEET och ett nyare alternativ
till traditionella syntetiska medel. Trots hög halt aktivt ämne
(30%) tas endast en liten mängd upp av huden och får därför
användas på yngre barn från 3 år. Kan appliceras på kläder,
skor och utrustning om man vill undvika direkt kontakt med
huden. Ger inga bestående fläckar på textil, plast eller gummi.

Citroneukalyptus är en medicinalväxt som länge
använts som skydd mot insekter. Under 90-talet
utvecklades en produkt, ett odlingsbart och
därmed tillgängligt skydd för människor i
dengue- och malariadrabbade områden.

Spray eller roll-on creme?
Spray och roll-on har samma effektiva skydd
i upp till 6 timmar. Roll-on creme har något lägre
hudupptag på 3% jämfört med spray med ca 5%. Välj den
variant som passar tillfället eller dig och din familj bäst.
Spray för vandring och skogspromenad. Spraya i handen
och stryk ut över exponerad hud eller spraya direkt över
kläder, stövelskaft, hår och utrustning. Var extra försiktig
med appliceringen nära ögon och mun.
Roll-on creme för utemiddag. Applicering med
precision och tar liten plats. Skyddar solbrun hud mot
röda bett. Om du använder solkräm, applicera myggmedel
ovanpå solkrämen. Rolla på huden och stryk ut med handen.

