
INSECT OUT
FAMILY & KIDS

Η εταιρία  TAI ABEE ιδρύθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα, είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ανώνυμη Ελληνική εταιρία 
με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτόνομη, με δικό της δίκτυο πωλήσεων, το οποίο επεκτείνεται σε Ελλάδα, Κύπρο 
και κάποιες χώρες του εξωτερικού. 
Στόχος της ΤΑΙ ΑΒΕΕ, είναι η διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της σε σχέση πάντα με την καλύτερη 
δυνατή τιμή προσφοράς στον καταναλωτή. Γι' αυτό και όλη η γκάμα των non-food προϊόντων της διαθέτει CE  
και πληροί όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Για όποιον ξέρει τι zητάει

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ 
ΑΠΌ ΤΌ ΙΝΣΤΙΤΌΎΤΌ ΜΌΝΑΧΌΎ "DERMASERV"
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• Λειτουργεί εξίσου καλά με όλα τα έντομα που προσπαθούν  
να σας εντοπίσουν για να σας τσιμπήσουν και να τραφούν  
από εσάς: κουνούπια, σκνίπες, μεγάλες σκνίπες, μύγες και 
ψύλλους κ.λπ. Αναφέρεται ότι είναι αποτελεσματικότερη  
ενάντια στις σκνίπες από το DEET. 

• Η ικαριδίνη έχει ταξινομηθεί από τις αρχές των ΗΠΑ  
ως η χαμηλότερη κατηγορία για ερεθισμό ματιών και δέρματος. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει ταξινομηθεί ως «ήπια τοξική» μέσω της 
στοματικής οδού και «ουσιαστικά μη τοξική» σε σχέση με τον 
ερεθισμό ματιών και δέρματος. 

• Η ικαριδίνη έχει αναφερθεί πως είναι εξίσου αποτελεσματική  
με το DEET, χωρίς να προκαλεί τους ερεθισμούς που σχετίζονται 
με το τελευταίο,  «παρουσιάζει εξαιρετικής απωθητικές ιδιότητες,  
ανώτερες αυτών του τυπικού DEET.» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συστήνει τη χρήση 
απωθητικών με βάση την Ικαριδίνη, για αποτελεσματική προστασία 
από τα κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νειλου.

Βασική εντομοαπωθητική 
ουσία, Ικαριδίνη.
• Η ικαριδίνη είναι ένα άοσμο και σχεδόν  

άχρωμο υγρό που έχει αναπτυχθεί για χρήση  
ως εντομοαπωθητικό. 

• Δημιουργήθηκε από τη γερμανική χημική  
εταιρεία Bayer τη δεκαετία του 1990.  

• Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το DEET, 
αναστέλλοντας τους οσφρητικούς υποδοχείς  
του εντόμου προς την πτητική ουσία που περιέχει 
στον ανθρώπινο ιδρώτα και την αναπνοή. Με άλλα 
λόγια, «διακόπτει» την αίσθηση όσφρησης του 
εντόμου σε σχέση με την παρουσία ανθρώπων  
και το δυσκολεύει να σας εντοπίσει.

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ 
ΛΟΣΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΣΕ SPRAY  

INSECT OUT LOTION FORTE

FAMILY
για ΕΝΗΛΙΚΕΣ και παιδιά άνω των 12 ετών, 
με περιεκτικότητα 20% “ICARIDIN” (FORTE)

INSECT OUT LOTION

KIDS
για ΠΑΙΔΙΑ από 2 ετών και άνω 
με περιεκτικότητα 10% "ICARIDIN" (LIGHT) 

Σας προστατεύει από:

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ (TIΓΡΗΣ, ΙΟΥ ΖΗΚΑ) για διάστημα 8 ωρών

ΜΥΓΕΣ & ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ για διάστημα 4 ωρών

Σας προστατεύει από:

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ (TIΓΡΗΣ, ΙΟΥ ΖΗΚΑ) για διάστημα 4 ωρών

ΜΥΓΕΣ & ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ για διάστημα 2 ωρών

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ από την ΓΕΡΜΑΝΙΑ, με προηγμένη σύνθεση, η οποία περιέχει 
την δραστική ουσία ICARIDIN, η οποία είναι πιστοποιημένη από τον 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ & το ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
DERMASERV, ως απόλυτα ασφαλής & δερματολογικά μη τοξική κατά την  
επαφή της με τα μάτια και το δέρμα. Η εταιρία μας είναι Αποκλειστικός 
Αντιπρόσωπος & Διανομέας των προιόντων ΙΝSECT OUT LOTION family & 
kids για ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ & ΒΑΛΚΑΝΙΑ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

12 ΤΜΧ

Εχει πολύ διακριτικό και ευχάριστο άρωμα, προστατεύει 100%  
από όλων των ειδών τα κουνούπια (ΤΙΓΡΗΣ, ΙΟΥ ΖΗΚΑ κ.λπ.) 
καθώς και σκνίπες, τσιμπούρια, μύγες. Τα προϊόντα είναι VEGAN 
καθώς δεν περιέχουν ζωικές πρώτες ύλες στην σύνθεσή τους. 
Παρέχουν απόλυτη προστασία, ακόμη και στα πιο τροπικά κλίματα.
Ευχάριστο & διακριτικό άρωμα.
Απορροφάται αμέσως. Δεν λεκιάζει τα ρούχα.


