Účinná ochrana proti hmyzu funguje dlhé hodiny a je vhodná aj pre deti!
Sezóna kliešťov, komárov a ďalšieho hmyzu je v plnom prúde.
Hoci každý rok odborníci varujú pred vtieravými prenášačmi
chorôb, ľudia podceňujú prevenciu a ochranu. Pritom je tak
jednoduchá a dostupná. Stačí si napríklad zaobstarať účinný
repelent, ktorý naozaj funguje a neublíži ani detskej pokožke.
Diffusil repellent je rokmi preverený prípravok, ktorý obsahuje
účinnú látku DEET. Tá sa vplyvom telesnej teploty stále nepatrne
odparuje. Preto vás vtieravý komár, ovady či kliešť nenapadne ani
na tých miestach, ktoré si priamo neošetríte. Bolo preukázané, že po
použití je účinnosť prípravku niekoľkohodinová. Navyše sa vyrábajú
rôzne varianty Diffusilu, takže si môžete vybrať taký druh prípravku,
ktorý zodpovedá vašim potrebám a tiež miestam, do ktorých
v prírode mierite – či už je to les, voda alebo hory.

Ochrana vhodná aj pre deti
Diffusil Repellent je vhodný pre celú rodinu. Diffusil Repellent Plus
s maximálnym účinkom pôsobí dlhšie ako iné prostriedky, a to aj na
pokožke, či na odeve. Preto je vhodný pre miesta silno zamorená,
a to kliešťami a komármi. Samozrejme v rade prípravkov
renomovanej značky nechýba ani prevencia určená deťom. „Ako
prevenciu proti kliešťovej encefalitíde síce máme k dispozícii
očkovaciu vakcínu, ale proti ostatným chorobám (lymeská borelióza
či ehrlichióza) bohužiaľ účinná vakcína neexistuje, preto je ochrana
pred kliešťami aj ďalším hmyzom veľmi dôležitá,“ hovorí Vlasta
Kašparcová zastupujúca okrem iného značku Diffusil. Z produktov
tejto značky odporúča rodičom dva prípravky: Diffusil Repellent
BABY a Diffusil Repellent KIDS.
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Testovaná repelentná látka
Oba ochranné prostriedky sú, ako napovedá aj ich označenie,
priamo určené pre detskú pokožku. Tá je oveľa citlivejšia než pokožka

dospelých, preto si odborníci dali veľmi záležať na tom, aby účinné
látky „zabalili“ do vyváženého prípravku. Diffusil Repellent BABY
môžu mamičky a oteckovia aplikovať už u polročných detí. Obsahuje
účinnú látku IR3535, ktorú odborníci na základe rozsiahleho
testovania označili za jednu z najbezpečnejších a súčasne vysoko
účinných repelentných látok. Repelentný účinok na pokožke aj odeve
detí trvá až štyri hodiny, ak ho skôr nedajú umyť. Diffusil Repellent
KIDS je určený deťom od 2 rokov. Odpudzuje kliešte, komáre, ovady,
muchy, mušky a ďalší lietajúci hmyz. Obsahuje výťažky z Aloe Vera,
ktorá je prirodzeným chladivým, hydratačným a protizápalovým
prostriedkom, vykazuje aj určitú účinnosť pri likvidácii baktérií,
vírusov a plesní. Mimo to je v prípravku D-panthenol, ktorý má hojivé
účinky a zvláčňuje pokožku. Účinok tohto repelentu pre deti je na
pokožke až dvojhodinový (alebo opäť do umytia).

Jednoduchá aplikácia
Všetky varianty Diffusil sa ľahko nanášajú. Pomocou rozprašovača
sa na vychádzku, na huby, na táborenie, cyklistiku, turistiku alebo
napríklad len grilovanie v prírode môžete pripraviť doslova za
minútu. A platí to aj o preventívnej ochrane detí – Diffusil Repellent
KIDS je v spreji, Diffusil Repellent BABY je vybavený mechanickým
rozprašovačom. U tejto varianty pre najmenšie deti sa odporúča,
aby si rodič alebo iný dospelý najprv nastriekal prípravok na ruky
a potom rozotrel na pokožku dieťatka. Tá minúta navyše sa rozhodne
oplatí, aby ste nemuseli riešiť zložité odstránenie kliešťa a obávať
sa vážnych zdravotných komplikácií.
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