
HELPIC GEL: 
Popolnoma naraven rastlinski gel dokazano uËinkuje takoj 
po piku ali ugrizu insekta. Posebej je primeren za 
uporabo kadar je prizadeta veËja površina kože (veËje 
otekline, pordela koža, ipd.), pri piku komarja, obada, 
Ëebele ali ose, ugrizih mravelj, ožigu meduze, itd.
• Takoj odpravi srbenje, prepreËuje otekanje in   
 pordelost kože, razkuži mesto pika ali ugriza  in   
 tako prepreËuje nadaljnje vnetje kože
• Obstojen je v vodi, hitro se vpija v kožo, ne pušËa   
 mastnih sledi  
• Povsem varna je uporaba tudi za otroke.
• UËinkovito hladi in pomirja kožo zaradi opeklin rastlin iz  
 družine kopriv (npr. ob dotiku koprive, ipd.)
• Ne vsebuje umetnih barvil in konzervansov
• KliniËno testiran in dermatološko preizkušen!
• Vsebina 30 ml.
• Sestavine: voda, alkohol denat., izvleËek listov ozkolist-
 nega trpotca, glicerin, hidroksietilceluloza, izvleËek  
 cvetov rmana, izvleËek cvetov prave kamilice, izvleËek  
 cvetov navadne marjetice.

Uporaba:
Takoj po piku ali ugrizu nanesemo  debelejšo plast  Helpic gela na prizadeto 
mesto. Narahlo ga razmažemo, da se oprime kože. Ne vtiramo. Pustimo delovati 
1 do 2 minuti. Po potrebi postopek ponovimo. 

HELPIC FLUID: 
• Za takojšnjo pomoË po pikih komarjev, obadov, os, Ëebel in 

drugih insektov
• Takoj ublaži srbenje, boleËina hitro premine, prepreËi oteklino in

pordeËitev kože in razkuži mesto pika
• Popolnoma naraven izdelek na osnovi rastlinskih uËinkovin 

pomirja, hladi in neguje kožo
• Neškodljivost za kožo in uËinkovitost sta kliniËno preizkušeni.

Ne vsebuje umetnih barvil in konzervansov
• ©e zlasti je primeren za otroško in obËutljivo kožo
• Vsebina 5 ml je v priroËni žepni embalaži 
• Sestavine:  voda, alkohol denat., izvleËek listov ozkolistnega 

trpotca, izvleËek cvetov navadne marjetice, izvleËek cvetov rmana, 
izvleËek cvetov prave kamilice.

       UËinkuje takoj! PO pikih insektov! 
Zaradi razliËnih vplivov in okoliπËin so insekti æe odporni na mnoge izdelke, zato 
ogroæajo tudi zdravje ljudi. Do pika ali ugriza insekta lahko pride tudi pri najstroæjih 
ukrepih zaπËite. Da bi boleËine in srbenje kar najhitreje ublaæili, svetujemo uporabo 
izdelkov ≈HELPIC PO piku«.

Kaj botruje hitremu uËinku?
Glavne sestavine izdelkov HELPIC - PO PIKU so rastlinski izvleËki (vsi naravni). Za nasta-
nek najuËinkovitejšega izdelka za blaženje težav po pikih žuželk se moramo zahvaliti 
tako zapletenim postopkom mešanja, pridobivanja izvleËka in obdelave posameznih 
sestavin, ki potekajo v natanËno doloËenem vrstnem redu, kot tudi postopku polletnega 
zorenja. Na pik takoj nanesite katerikoli izdelek "HELPIC PO piku". S tem Ëas trajanja 
boleËine zmanjšate za 270 krat. (npr.: pri piku ose boleËina traja povpreËno 5,4 ure; 
pri uporabi HELPIC-a boleËina traja 1,5 minute; rezultati so kliniËno preizkušeni).

Kakšne so prednosti uporabe izdelkov
HELPIC - PO PIKU?
Po nanosu se tekoËina ali gel vpijeta v kožo skozi pore in skozi mesto vboda žuželke in 
z naravnim katalizatorjem nevtralizirata njen serum, zato srbenje in boleËina trajno 
ponehata. Je pa bistvenega pomena, da izdelek nanesete takoj po ožigu, ugrizu ali 
piku. VeË Ëasa kot je preteklo od pika, veË izdelka morate nanesti.

Zelo pomembno! StekleniËka žepne velikosti Helpic FLUID  vam omogoËa, da je izdelek vedno in 
povsod hitro dosegljiv, kar bodo najbolj veseli vaši otroci in dojenËki!  Zato ga vedno imejte v torbici, 
žepu, v avtu ipd. kar vam omogoËa hiter nanos na pik ali ugriz!

Uporaba:
Na pik ali ugriz hitro kanite nekaj kapljic.  Ne vtirajte. Pustite 
delovati 1 do 2 minuti. Po potrebi postopek ponovite. Zadostuje 
za približno 80 nanosov

IZ NARAVE ZA   NEGO KOŽE PO PIKIH INSEKTOV 

UËinkovita in zanesljiva zašËita kože 
PRED klopi, komarji in osami
Naravna nega kože PO pikih 

HELPIC VAS NIKOLI NE RAZO»ARA 

prodajalec za Slovenijo:
DAVAFITTO d.o.o., Hladnikova ulica 54, 4294 Križe

www.davafitto.com



U»INKOVITA IN ZANESLJIVA ZA©»ITA KOŽE PRED INSEKTI IN KLOPI

HELPIC PROTI KLOPOM: 
• Zanesljiva zašËita pred ugrizi klopov! 
• Razpršilo z uËinkovinami za nanašanje na kožo
 in tudi na oblaËila
• ZašËita pred klopi z univerzalno tropiËno formulo
• Dokazano do 6 ur uËinkovite zašËite
• Obstojen v vodi; uËinkovit tudi pri moËnem znojenju
• Pri daljši izpostavljenosti klopom, nanos ponovimo po treh do  
 štirih urah, posebno po mestih, ki so moËno izpostavljeni ali pa 
 po robovih oblaËil. 
• Primeren za otroke in osebe z obËutljivo kožo
• Dermatološko preizkušen! Laboratorijsko testirana
 uËinkovitost!
• Vsebina 100 ml v spreju brez potisnega plina
• Deluje tako, da po nanosu na kožo ustvari obstojno in
 enakomerno auro in klop ne prepozna premazane kože,
 kot potencialnega vira hrane
• UËinkovina: citriodiol 
• Druge uËinkovine: izvleËki agrumov, aloja vera,
 kokosovo olje 
 Izdelek je vpisan v register biocidnih proizvodov
 

    HELPIC PROTI KOMARJEM:    
• Zanesljiva zašËita pred komarji, obadi in drugimi brenËeËimi  
 insekti
• Razpršilo z uËinkovinami za nanašanje na kožo in   
 tudi na oblaËila
• Obstojen v vodi; uËinkovit tudi pri moËnem znojenju
• Dokazano do 8 ur uËinkovite zašËite
• Koži prijazen, prijetnega vonja
• Naša posebna tropska formula bazira na sestavinah
   z garancijo zanesljive zašËite
• Po upadu uËinkovitosti nanos ponovimo
• Primeren za otroke in osebe z obËutljivo kožo
• Certifikat za kliniËno uËinkovitost! Dermatološko preizkušen!
• Vsebina 100 ml v spreju brez potisnega plina
• Deluje tako, da po nanosu povzroËi dišavno meglico
  ki komarje odžene
• UËinkovina: citriodiol 
• Druge uËinkovine: izvleËki citronske trave, aloja vera,  
 palmovo olje 
  Izdelek je vpisan v register biocidnih proizvodov

Od kod ime tropska formula?
Tropska formula je dobila ime po razvoju in številnih preizkusih, opravljenih na posebej 
napadalnih žuželkah, ki živijo predvsem v tropskih deželah. Zato smo HELPIC razpršilo 
proti komarjem preizkušali na komarjih, ki prenašajo malarijo, in tigrastih komarjih 
(aedes aegypti). Po temeljitem preizkušanju je Inštitut za tropske raziskave iz Basla potr-
dil "odliËno uËinkovitost" repelentov HELPIC. Dermatološki preizkusi so potrdili, da so 
vsi izdelki zelo nežni do naše kože. Razpršila HELPIC s tropsko formulo nudijo uËinkovito 
in zanesljivo zašËito pred ugrizi in piki žuželk.

UËinkovita zašËita kože PRED piki insektov

Zakaj so izdelki HELPIC - PRED piki
insektov in zašËite pred klopi tako
uËinkoviti?
Repelenti HELPIC so edinstveni zaradi svoje tropske formule in uËinkovitosti proti ugri-
zom in pikom žuželk. Noben drug izdelek na trgu ne vsebuje te formule rastlinskih izv-
leËkov brez dodanih kemikalij. Osnovni sestavini predstavljata limonska trava in kokos, 
ki ciljno uËinkujeta na Ëutila žuželk.

UËinkovita zašËita kože PRED piki os

HELPIC PROTI OSAM:
• UËinkovita zašËita pred napadom nadležnih os
• Zelo priporoËamo osebam z alergijo na osji strup
• Razpršilo za nanašanje na kožo in tudi na oblaËila,
 namizne prte, ipd.
• ZašËita pred nadlegovanjem in piki os tako v zaprtih  
 prostorih kot na prostem:
   na sprehodih v gozdu, ob delu na vrtu, na pohodih 
 in športnih dejavnostih     
• Dokazano do 6 ur uËinkovite zašËite  
• Obstojen v vodi; po plavanju ali moËnem znojenju nanos 
 obnoviti po 3 urah
• Primeren tudi za otroke in osebe z obËutljivo kožo
• Laboratorijsko testirana uËinkovitost! Dermatološko 
 preizkušen!
• Vsebina 100 ml v spreju brez potisnega plina
• Deluje tako, da po nanosu povzroËi dišavno meglico,
 ki ose odžene
• UËinkovina: citriodiol 
• Druge uËinkovine: izvleËki citronelinega olja, aloja vera, 
 kokosovo olje 
  Izdelek je vpisan v register biocidnih proizvodov 
• OdliËen tudi za zašËito pred Ëebelami
   Izdelek je vpisan v register biocidnih proizvodov 

Kako delujejo razpršila HELPIC?
Komarji, mušice, klopi in ose imajo izredno oster vonj in druga Ëutila. Z njimi išËejo vire 
hrane. Razpršila HELPIC ob nanosu na kožo razvijejo poseben vonj, ki je za ljudi nežen in 
prijeten, žuželkam pa ubija tek in tako prepreËuje njihove napade. 

Z izdelki HELPIC je poletje lahko prijetno brez boleËih pikov in ugrizov. Pred uporabo 
natanËno preberite etiketo in informacije o izdelku. Biocide uporabljajte varno

UËinkovita zašËita kože PRED klopi


