
Insektrepellerende spray til menneske og hest

Produktbeskrivelse



Handelsnavn: Centaura 
Flue-, myg- og flåt repellerende spray

Formulering Spray

Aktivt stof Saltidin (Icaridin)

Styrke 20% (200 g/kg)

Størrelser  250 ml 

Præsentation

Centaura® giver en langvarig og effektiv beskyttelse mod insekter.
Til udvortes brug på mennesker og heste. Skånsom mod udstyr og tekstiler.
Centaura® har en behagelig duft,køler og opfrisker efter en enkelt påføring.  
Virker umiddelbart efter påføring. 

Virkningsmekanisme/
Egenskaber

Efter påførsel på huden starter en fordampningsproces, og der dannes en duftsky.  
Denne duftsky kamuflerer enten frigørelse af kuldioxid og mælkesyre fra huden, eller  
også påvirker duftskyen insekternes evne til at opfange menneskers naturlige dufte. 

Indikation

Heste: Virker repellerende mod myg og fluer (eks. klæger og staldfluer) i op til 24 timer 
og op til 4 timer mod flåter (eks. Ixodes ricinus).
Mennesker: Giver langvarig og effektiv repellerende effekt mod insekter.  
Jævnt fordelt over huden repellerer Centaura op til 8 timer mod myg, op  
til 5 timer mod bidende fluer (eks. hestefluer) og op til 4 timer mod flåter.

Forsigtighed

Undgå kontakt med læber, sår og irriteret hud. Anvend ikke produktet på hud, der er 
forbrændt af solen. Påfør ikke produktet under tøjet eller under sadlen, og spray ikke 
direkte i ansigtet. Undgå kontakt med mund og øjne. Produktet forårsager alvorlig 
øjenirritation. Indeholder hexylsalicylat, som kan forårsage allergisk reaktion.

Advarsel
Ekstremt brandfarlig airosol.
Må ikke anvendes på børn under tre år.
Bør ikke påføres på børns hænder. 

Brugsanvisning

Enkel at påføre - selv når flasken vender på hovedet. Dette sikrer, at alle hestens  
kropsområder kan beskyttes. Påfør kun produktet i velventilerede lokationer. Spray  
10-15 cm fra huden. Fordel produktet forsigtigt med en jævn håndbevægelse.  
Ansigt og hals beskyttes ved at spraye en mindre mængde i håndfladen, og  
produktet påføres herefter jævnt. Må kun påføres én gang dagligt. 

Dosering Spray indtil overfladen er let fugtig.  Må kun påføres én gang dagligt. 

Karenstid Må ikke anvendes til levnedsmiddelproducerende dyr.

Doping Ikke klassificeret som doping. Centaura har 0 timers karenstid.

Produktbeskrivelse

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics, www.centaura.dk
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