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SPRAY ȊMPOTRIVA ȚȂNȚARILOR 

PREVINE - PROTEJEAZĂ 
   HelpicOn® Spray împotriva 
tântarilor, din gama HelpicON®, 
protejază eficient, până la 8 ore, 
împotriva întepăturilor de tântari, tăuni si 
alte insecte. Acest produs previne 
eventualele muşcături ale insectelor, nu 
tratează şi nu este un înlocuitor al 
tratamentului medical. Recomandări: se 
recomanda adultilor si copiilor începând 
cu vârsta de 3 luni precum si femeilor 
însărcinate. 
 

   Nu contine substanta DEET • Se poate 
aplica copiilor cu varsta peste 3 luni si 
femeilor gravide • Nu pateaza. 
    Avizat biocid nr. 4189BIO/19/12.24 de 
catre M.S. COMISIA NATIONALA 
PENTRU PRODUSE BIOCIDE. 
 

Mod de aplicare: se aplică direct pe 
pielea expusă si după caz pe 
îmbrăcăminte. Pentru aplicarea în zona 
fetei si a urechilor respectati 
următoarele recomandări: se va aplica 
repelentul doar în jurul urechilor. 
Repelentul NU se va aplica direct pe 
fată, atât în cazul copiilor, cât si a 
adultilor. Se va aplica repelentul în 
palmă si apoi  se va aplica pe fată, 
evitând ochii si gura. Aplicati suficient 
lichid pe pielea expusă si după caz, pe  
haine. Suprafeţele expuse să fie 
acoperite cu repelent. Lichidul se va 
pulveriza uniform pe corp - mai multă  
substantă  nu  oferă  mai multă 
protectie! Este  recomandat, ca în cazul 
oricărui repelent, să se spele pielea 
după ce nu mai aveti nevoie de 
protectie.  
Preventiv, înainte să aplicati pe haine, 
recomandăm să testati gradul de 

      
 

 
Contine extract de aloe vera 

pentru un efect antiseptic, 
cicatrizant, antiinflamator si 
antifungic. 

 
Timp de actiune: 

- HelpicOn®   oferă  protectie  până la 
8 ore. în cazul în care vă petreceti 
timpul în zone de pădure, lacuri,  
mlastini  şi  locuri  cu umiditate ridicată, 
se recomanda aplicarea repelentului la 
fiecare 4 ore. . 

Atentionări: 
- a se păstra la loc uscat si răcoros. 
- a se citi recomandările si 
atentionările înaintea utilizării. 
- a se evita contactul cu ochii, 
rănile deschise, gură si cu 
membranele mucoase. 
- a nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
- a nu se aplica pe mâinile copiilor! În 
cazul în care apare o iritatie sau o 
reactie alergică, opriti utilizarea 
repelentului, spălati cu apă si săpun 
apoi consultati un medic ( se va arata 
eticheta produsului atunci cand este 
posibil) 
Ingrediente active: 100 gr. contin: 
1. Etil butyl acetil amino propinat, Nr 

CE 257-835-0; Nr. CAS 52304-36-
6; 10,0gr. 

2. Gerianol, Nr CE 203-377-1, Nr.CAS 
106-24-1, 0,2gr 

- Ingrediente: Aqua, Ethyl 
Butylacetylaminopropionate, Ethylhexyl 
Palmitate, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Sodium Acrylates Copolymer, 
Paraffinum Liquidum, PPG-1 Trideceth-
6, Benzyl Alcohol, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone. Alcool. 

   Eficacitate confirmata in urma 
testarii de catre INCDMI 
CANTACUZINO Nr. 6/23.06.2017 

 
Produs testat dermatologic si 
clinic! 
Caracteristici fizice si chimice: 
Aspect: lichid de culoare alba fara 
miros; 
Valoare Ph: 5,5-7. 
Punct de aprindere:>100oC. 
Mod de prezentare: cutie de carton cu 
70 sticle plastic cu pulverizator a 100ml 
fiecare. 
Conditii de depozitare: A se păstra între 
următoarele temperaturi: de la 5 la 
40oC. A se depozita în recipientul 
original ferit de acțiunea directă a 
razelor solare, într-un spațiu uscat, 
răcoros și bine ventilat, la distanță de 
materiale incompatibile, de alimente și 
băuturi. Păstrați recipientul închis 
ermetic și sigilat până la utilizare. 
Recipientele care au fost deschise 
trebuie închise cu atenție și menținute în 
poziție verticală pentru a împiedica 
scurgerile 
Produs biocid. Tip produs biocid- 
TP19; Categorie de utilizatori: 
populatie. 
Termen de valabilitate: 24 luni, vezi data 
de fabricatie printata pe ambalaj. 
Produs de: SyncoDeal GmbH, 
Schoenbrunnerstr. 75/1/12 1050 Wien, 
Austria, office@syncodeal.at 
Reprezentant România: SyncoDeal 
Pharmaceuticals Şos.Gării nr.161 
Complex Gloria- Bl.6, com.Jilava, jud. 
Ilfov, 077120, Romania, Telefon: +4 021 
337 83 33, +4 021 337 80 38, Fax: + 40 
372 870 706E-mail: 
office@syncodeal.ro, 
Site:www.syncodeal.ro 
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