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Naturalsprej
spray
Natural

Naturalubrousky
salvietta
Natural

Alontan
Sprej Natural proti hmyzu 75 ml
A cosa serve:
Spray
a
base
sostanzejeinsettorepellenti
(citronelAlontan SprejdiNatural
sprej na bázi přírodních
la, geranio, coriandolo) per la protezione nei conrepelentních látek (citronely, muškátu, koriandru)
fronti di zanzare comuni e tigre.
pro ochranu proti komárům, klíšťatům a ovádům.
Vhodný
pro citlivou pokožku. Nanáší se na kůži.
Descrizione:
Doba
ochrany
50 minut. Vhodné
Spray senza
gas,přibližně
con una formulazione
delicata pro
che
permette
l’utilizzo
anche da
parte
di soggetti
sensiděti
od 1 roku.
Účinnost
95%.
Nedráždí
pokožku,
bili. Si applica
sulla pelle. Tempo
protezione
di circa
nemastí
a nezanechává
skvrny.
Rychle
se
50 minuti. Da 1 anno in su. Testato in vivo su zanzara
vstřebá.
Příjemná
vůně.
tigre (presso Entostudio). PAO 12 mesi.

Alontan
Ubrousky Natural proti hmyzu 12 ks
A cosa serve:
Salvietta ubrousky
a base di sostanze
insettorepellenti
(citroPřírodní
z bavlněné
netkané textilie
na
nella,
geranio,
coriandolo)
per
la
protezione
nei
conbázi přírodních repelentních látek (citronely,
fronti di zanzare comuni e tigre.
muškátu, koriandru) pro ochranu proti komárům,
klíšťatům
a ovádům. Extra velký formát ubrousků
Descrizione:
34x14
cm.
Doba in
účinnosti
přibližně
minut.
Salviette realizzate
tessuto non
tessuto50
di cotoVhodné
proconděti
1 roku. delicata
Účinnost
ne imbibite
una od
formulazione
che 95%.
permette l’utilizzo
anche danemastí
parte di soggetti
sensibili.
Nedráždí
pokožku,
a nezanechává
Formato extra
largese
(34x14
cm). Tempo
di protezione
skvrny.
Rychle
vstřebá.
Příjemná
vůně.
circa
50
minuti.
Da
1
anno
in
su.
Shelf
life
36 mesi.
Skladovatelnost 36 měsíců.

Klasifikace
Classificazione:
Cosmetico. produkt
Kosmetický

Klasifikace
Classificazione:
Cosmetico.
Kosmetický produkt

REF 702.20
SPRAY
Sprej
75 ml

REF 702.37
SALVIETTE
Ubrousky
12
12pz
ks
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Naturalnáplasti
cerotto
Natural

Naturalnáramek
braccialetto
Natural

Alontan
Natural Repelentní náplasti 24 ks
A cosa serve:
Cerotto “diffusore”
essenze
insettorepellenti
(ciPřírodní
náplasti nadi bázi
přírodních
repelentních
tronella, geranio, coriandolo) per la protezione nei
látek (citronely, muškátu, koriandru) pro ochranu
confronti di zanzare comuni e zanzare tigre.
proti komárům, klíšťatům a ovádům. Nalepí se na
oděvy,
předměty, kočárek, kabelku, do auta,
Descrizione:
dětská
postýlka
Nesmí
se nanášet na ekůži.
Cerotto imbibito apod.
di sostanza
insettorepellente
doNáplasti
jsou jednotlivě
v těsnícímsulla
papíru,
tato di adesivo.
Non devebaleny
essere applicato
pelle. Si applica
ai vestiti,
agli oggetti,skladovatelnost
è ideale per la
který
zachovává
dlouhotrvající
protezione
anche
dei
più
piccoli.
Protegge
pervůně.
circa
náplastí. Vhodné pro děti od 0 let. Příjemná
6 ore. I cerotti sono confezionati singolarmente in
Skladovatelnost 36 měsíců.

Alontan
Natural Repelentní náramek 2 ks
A cosa serve:
Braccialetto
“diffusore”
di olio
essenziale
(citronel100% přírodní
voděodolný
náramek
proti
hmyzu
la) per la protezione nei confronti di zanzare comuni
pro
celou
rodinu,
obsahuje
éterické
oleje
e zanzare tigre.
(citronela) pro ochranu před běžnými, tygřími
komáry,
klíšťaty a ovády. Postupné uvolňování
Descrizione:
poskytuje
aktivně
ochranu
minimálně
240 hodin.
Braccialetto
diffusore
imbibito
di olio essenziale
di
citronella. uzavíratelný
A rilascio prolungato,
i due braccialetti
Praktický
obal pro prodloužení
doby
contenuti nell’astuccio plastico apri-chiudi, offrono
účinnosti
náramků. Jedno balení obsahuje 2
fino a 240 ore di protezione. Disponibile in varie conáramky!
K
dispozici ve 4
zelená,
lorazioni, è impermeabile.
Dabarvách
3 anni in(žlutá,
su.
oranžová, růžová). Vhodné pro děti od 3 let.
Classificazione:
Klasifikace
Prodotto
di liberaprodukt
vendita.
Volně prodejný

una carta sigillo che ne preserva le caratteristiche.
Da 0 anni in su. Shelf life 36 mesi.

Klasifikace
Classificazione:
Prodotto
di libera
vendita.
Volně
prodejný
produkt

REF 702.35
CEROTTO DIFFUSORE
Repelentní
náplasti
24 ks
pz
24
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REF 702.40
BRACCIALETTO
DIFFUSORE
Repelentní náramek
22 pz
ks

Neo Rodinný
Family spray
Neo
sprej

Neo
Family salvietta
Neo Rodinné
ubrousky

Alontan
Sprej Neo Family proti hmyzu 75 ml
A cosa serve:

Spray insetto-acaro
repellente
la protezione
nei
Repelentní
sprej proti
hmyzuper
pro
dlouhotrvající
confronti
di
zanzare
e
zecche.
ochranu proti komárům, klíšťatům, ovádům a
dalšímu nepříjemnému hmyzu. Obsahuje 10%
Descrizione:
icaridinu,
který zajišťuje vynikající repelentní
A base di icaridina 10%, è una barriera multi-insetto:
vlastnosti.
Jedná
se o ochranu
hmyzu,
protegge 6 ore da zanzara
comuneproti
e tigre,
2 orekterá
dalla
chrání
7 hodin7 ore
předdalle
komáry,
klíšťaty,
ovády
a
zanzaraaž
tropicale,
zecche.
Contiene
denatonio benzoato,
una sostanza
molto amara
che aiudalším
nepříjemným
hmyzem.
Obsahuje
ta a prevenirebenzoát,
l’ingestione
accidentale
del prodotdenatonium
velmi
hořkou látku,
která
to.
Non
unge,
asciuga
rapidamente.
Da
3
in su.
pomáhá zabránit náhodnému požití anni
produktu.
Shelf life 24 mesi.
Nemastný, rychle schne. Vhodné pro děti od 3
let.
Skladovatelnost 24 měsíců.
Classificazione:
Presidio Medico Chirurgico.

Alontan
Ubrousky Neo Family proti hmyzu 12 ks
A
cosa serve:
Salvietta
R e p e l e insetto-acaro
n t n í u b r o u repellente
s k y p r o tper
i hlamprotezione
yzu pro
nei confronti di zanzare e zecche.
dlouhotrvající ochranu proti komárům, klíšťatům,
ovádům a dalšímu nepříjemnému hmyzu. Z
Descrizione:
netkané
obsahuje
icaridinu,
In
tessuto textilii,
non tessuto,
a base10%
di icaridina
10%, èkterý
una
zajišťuje
vynikající
repelentní
vlastnosti.
Jedná
barriera multi-insetto: protegge 6 ore da zanzara
cose o eochranu
proti
která chrání
7
mune
tigre, 2 ore
dallahmyzu,
zanzara tropicale,
7 ore až
dalle
zecche.
Contiene
denatonio
benzoato,
unaasostanza
hodin před
komáry,
klíšťaty,
ovády
dalším
molto
amara chehmyzem.
aiuta a prevenire
l’ingestione
accinepříjemným
Obsahuje
denatonium
dentale del prodotto. Non unge, asciuga rapidamenbenzoát, velmi hořkou látku, která pomáhá
te. Da 3 anni in su. Shelf life 24 mesi.
zabránit náhodnému požití produktu. Nemastný,
rychle schne. Vhodné pro děti od 3 let.
Classificazione:
Skladovatelnost
24 měsíců.
Presidio
Medico Chirurgico.

REF 702.11
SPRAY
Sprej
75 ml

REF 702.18
SALVIETTE
Ubrousky
12
14 pz
ks
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Tropical spray
Tropický
sprej

Extremesprej
spray
Extrem

A cosa serve:
Alontan
TROPICAL Sprej 75 ml
Spray
insettorepellente
perproti
la protezione
neivelmi
conRepelentní Tropical sprej
hmyzu pro
fronti
di
zanzare,
tafani,
zecche.
dlouho trvající ochranu proti komárům, klíšťatům,
ovádům a dalšímu nepříjemnému hmyzu.
Descrizione:
Obsahuje
20% icaridinu,
který
zajišťuje
vysoce
A base di icaridina
20%, è una
barriera
multi-insetto:
účinnou
hmyzu.
Chránícomune
až 6 hodin
proteggeochranu
6 ore daproti
zanzara
tropicale,
e tigre, 4tropickými
ore dalle zecche
e 4 ore
dai tafani.
Non unge,
před
a běžnými
komáry,
4 hodiny
před
asciuga rapidamente,
delicatamente
profumato.
Da
komárem
zika a 4 hodiny
před klíšťaty.
Nemastí,
12 anni in su. Shelf life 48 mesi.
rychle
schne, jemná parfumace. Vhodné od 12
let. Skladovatelnost 48 měsíců.
Classificazione:

A cosa serve:
Alontan
EXTREM DEET Sprej 75 ml
Spray
insettorepellente
per proti
la protezione
neivelmi
conEXTREM Repelentní sprej
hmyzu pro
fronti di zanzare e zecche.
dlouho trvající ochranu proti komárům, klíšťatům,
ovádům a dalšímu nepříjemnému hmyzu.
Descrizione:
Složení
který
zajišťuje
vysoce
A base di 50%
DEET DEET,
50%, è una
barriera
multi-insetto:
účinnou
proti
hmyzu.
Chrání
aždalla
10
protegge ochranu
10 ore dalla
zanzara
comune,
9 ore
hodin
komáry,
ovády,
dalším
nepříjemným
zanzarapřed
tigre,
9 ore dalla
zanzara
tropicale
e 5 ore
dalle zecche.
rapidamente,
ha profumahmyzem
a 5Asciuga
hodin před
klíšťaty. non
Rychle
schne,
zione.
Da
18
anni
in
su.
Shelf
life
60
mesi.
nemastí a nemá vůni. Vhodné od 18 let.
Skladovatelnost 60 měsíců.
Classificazione:

REF 702.12
SPRAY
Sprej
75 ml

REF 702.14
SPRAY
Sprej
75 ml

Presidio Medico Chirurgico.

130
vaand.cz

Presidio Medico Chirurgico.

Neo Rodina
Family dopo
puntura Natural
Naturalpo
dopo
puntura
Neo
po bodnutí
bodnutí
A cosa serve:
Alontan
Roll On Neo Family po bodnutí 14 ml
Indicato
per
rapidamente
la sensazione
di
Roll On s attenuare
aplikátorem
pro okamžité
zmírnění
prurito derivante dalla puntura di insetti o dal conpocitu
svědění po kousnutí či bodnutí hmyzem,
tatto con meduse e piante urticanti.
kontaktu s žahavými rostlinami a medúzami. Gel
jemně
vmasírujte na postižené místo. Obsahuje
Descrizione:
amoniak.
proche
děti
od 3
let. Poe otevření
Penna con Vhodné
applicatore
eroga
il liquido
permette un benefico
massaggio
spotřebovat
do 30
měsíců. sull’area interessata. A
base di ammoniaca. Da 3 anni in su. PAO 30 mesi.

Klasifikace
Classificazione:
Cosmetico
Kosmetický conforme
produkt alla circolare Min Sal del

A cosa serve:
Alontan
Roll On Natural po bodnutí 14 ml
Indicato
per
attenuare la sensazione
di prurito
Roll On s aplikátorem
ke zmírnění
svěděníderipo
vante dalla puntura di insetti o dal contatto con mekousnutí
či
bodnutí
hmyzem,
kontaktu
s
duse e piante urticanti.
žahavými rostlinami a medúzami. Gel jemně
vmasírujte
na postižené místo. Neobsahuje
Descrizione:
amoniak.
Složení: měsíček,
a heřmánek.
Penna con applicatore
che erogasléz
il liquido
e permette un benefico
Non
Vhodné
pro massaggio
děti od sull’area
1 roku.interessata.
Po otevření
contiene
ammoniaca.
A
base
di
calendula,
malva,
caspotřebovat do 12 měsíců.
momilla. Da 1 anno in su. PAO 12 mesi.

14/10/2013.

Klasifikace
Classificazione:
Cosmetico
Kosmetický conforme
produkt alla circolare Min Sal del

REF 702.30
DOPO
PUNTURA
Pero po
bodnutí
14 ml

REF 702.25
DOPO
PUNTURA
Pero po
bodnutí
14 ml

14/10/2013.
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pettine incluso
Všiváček
zdarma

Léčba vší trattamento
Pediculosi
Alontan
Roztok proti vším a hnidám 200 ml
A
cosa serve:
Indicato
per trattare
cuoio
capelluto
in caso
di
Vysoce účinný
roztokilpro
ošetření
pokožky
hlavy
infestazione
di pidocchi
e lendini.
v případě výskytu
vší a hnid.
Přípravek obsahuje
roztok 100% dimetikon, který je bezpečný
Descrizione:
(netoxický, nealergický) a vysoce účinný pro
Formula
base
di dimeticone
100%.je Agisce
odstraněnía vší
a hnid
z vlasů. Léčba
vysoce
meccanicamente
sui
parassiti
inglobandoli
nel
účinná, protože si vši na dimetikon nevytváří
dimeticone e soffocandoli. Il prodotto non irrita
rezistenci. Přípravkem se vši udusí a současně
il cuoio capelluto e i parassiti non possono svitaké vysuší hnidy. Výrobek nedráždí pokožku
luppare “resistenze” verso gli attivi. Contempohlavy. Součástí
výrobku
vyčesávací
hřeben.
raneamente
agisce
anchejesulle
lendini disidraDíky
velmi
účinným
vlastnostem
je
tento
produkt
tandole. Da 2 anni in su.
výrobkem první volby. Vhodné pro děti od 2 let.
Classificazione:
Klasifikace
Dispositivo
classe
I. I
Zdravotnickýmedico
prostředek
třídy

DIMETICONE
100%
DIMETIKON 100%

REF 702.70
LOZIONE
ANTIPIDOCCHI
Roztok
proti
vším
200 ml
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Pediculosi
spray
Preventivní
sprejpreventivo
proti vším

Pediculosi
shampoo
Šampón proti
vším

Alontan
Preventivní sprej proti vším 100 ml
A cosa serve:
Indicato per prevenire l’infestazione del cuoio capelPreventivní sprej proti napadení vší dětskou.
luto da parte dei pidocchi.
Spreji, který vytváří nepříznivé prostředí pro vši.
Olej
z čajovníku je přírodní látka, která je pro
Descrizione:
parazity
velmi che
nepříjemná.
Obsahujesfavorevole
kyselinu
Lozione spray
crea un ambiente
hyaluronovou,
úkolem
je tree
vytvářet
na
all’insediamento jejímž
dei pidocchi.
Il tea
oil è una
sostanzaochranu,
naturale che
note jsou
olfattive
molto
sgravlasech
díkyhakteré
kluzší
a méně
devoli per
il parassita.
Contiene
acidozialuronico
vhodné
pro
kladení hnid.
Extrakt
propolisuche
je
ha il compito di formare una guaina sul capello renpřírodní antiseptikum a chrání pokožku hlavy.
dendolo più scivoloso e meno adatto ad ospitare le
Vhodné
pro
děti odL’estratto
2 let. Spotřebovat
6
lendini del
parassita.
di propoli è undo
antiměsíců.
settico naturale e protegge il cuoio capelluto. Da 2

Alontan
Šampón proti vším 200 ml
A cosa serve:
Aiuta
a
prevenire
l’infestazione
da parte
Šampón pro ošetření
pokožky
hlavydei
v pidocchi
případě
e a rimuovere il prodotto per il trattamento antipivýskytu
vší.
Vytváří
nepříznivé
prostředí
pro
docchi.
šíření parazitů na přírodní bázi. Obsahuje
neemový
olej, který vši dusí a je pro parazity
Descrizione:
nepříjemný.
Vhodné
pro alla
děti proliferazione
od 2 let.
Crea un ambiente
sfavorevole
dei parassiti. do
Ha 6
una
formula a base di olio di Neem,
Spotřebovat
měsíců.

anni in su. PAO 6 mesi.

Classificazione:
Klasifikace
Cosmetico.
Kosmetický přípravek

REF 702.80
SPRAY
Sprej
100 ml

134
vaand.cz

una sostanza naturale sgradevole per i pidocchi. È
indicato per rimuovere efficacemente e in maniera
delicata il prodotto a base di dimeticone (che costituisce il trattamento per eliminare fisicamente pidocchi e lendini). Da 2 anni in su. PAO 6 mesi.

Classificazione:
Klasifikace
Cosmetico.
Kosmetický přípravek

REF 702.75
SHAMPOO
Šampón
200 ml

