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BugBlock
Tratamento anti-percevejos

Um tratamento eficaz
para um sono sem picadas.
É provável que o nome percevejos
(de cama) provenha do hábito destes
insetos se alimentarem de sangue
humano, habitualmente enquanto as
pessoas dormem. Podem provocar reações
alérgicas muito incomodativas, como
comichão, bolhas ou erupção cutânea.

Os percevejos habitualmente costumam
esconder-se nos colchões, nas molas
dos colchões, na estrutura e na cabeceira
das camas, onde têm um acesso fácil às
pessoas. Mas também gostam de viajar
e costumam esconder-se nas malas
de viagem, em caixas e nos sapatos,
para estarem próximos das suas fontes
de alimento.Por conseguinte, o risco
de encontrar percevejos aumenta nos
lugares de maior afluência de pessoas
– como hotéis, hospitais ou centros de
acolhimento para os sem-abrigo. Por
isso - indiretamente - podem também
contribuir para algum prejuízo económico.
No entanto, como os percevejos se
alimentam exclusivamente de sangue, o
facto de os ter dentro do seu quarto não
é um sinal de sujidade. É provável que
os encontre tanto em casas ou quartos
de hotel imaculadamente limpos como
em quartos imundos. É por isso que um
tratamento eficaz e preventivo é mais do
que recomendado.
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COMO FUNCIONA?

As Piretrinas Naturais
a serviço como um
modelo a seguir.
As piretrinas naturais são um derivado
dos Crisântemos (por exemplo,
as vulgares margaridas), e são um
inseticida de baixa toxicidade que é um
componente importante da defesa da
planta.
Porém, as piretrinas naturais são
bastante instáveis e degradam-se
rapidamente quando expostas à luz
solar. Para ultrapassar estas limitações,
os cientistas desenvolveram um
BugBlock

equivalente sintético, mais potente
e estável. Os inseticidas piretroides
(tais como a Permetrina, o componente
ativo de BugBlock) baseiam-se
na química das piretrinas naturais.
Ambos funcionam atacando as
membranas celulares do sistema
nervoso dos insetos. Fechando estes
canais, os piretróides bloqueiam os
impulsos nervosos normais, acabando
por destruir o próprio inseto.
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Benefícios
de BugBlock
Desempenho comprovado até 100
lavagens
Cumpre com os regulamentos
EU REACH. EU BPR, ZDHC e a maioria
dos regulamentos RSL
Não altera a sensibilidade das mãos
nem afeta a atmosfera respirável
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Eficácia Certificada
Buglock passa no teste

OEKTEX


Oekotex Standard 100,
classe I-IV, aceite e
dermatologicamente testado

ZOOLOGICAL INSTITUTE,
NEUCHATAL UNIVERSITY (CH)
Confirmação da eficácia
contra carraças e percevejos.

SWISS THP - TROPICAL &
PUBLIC HEALTH INSTITUTE (CH)
Certificado de Eficácia
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