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„Very Good“
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Ÿ Dermatologisch getest en “ zeer goed” bevonden

Ÿ Tegen muggen, teken, en vliegen

Ÿ Stichfrei beschermt 8 uur en Stichfrei KIDS 
gedurende 4 uur

Ÿ Stichfrei beschermt de huid tegen uitdroging en 
heeft een aangename koelende werking

• Stichfrei KIDS bevat veilige muggen afstotende 
ingrediënten en is daarom veilig voor kinderen 
vanaf 2 maand en zwangere vrouwen.

Use Stichfrei and Stichfrei KIDS safely! Always note labeling and read 
product information before use.

Stichfrei Reg.-No.: N-33738 and Stichfrei KIDS Reg.-No.: N-43889
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Muggen en tekenbescherming

Stichfrei



Er zijn 35 geslachten van muggen bekent, die zich 
in 2700 soorten opdelen. Alleen in Europa komen er 
ongeveer 104 soorten voor.

De mug wordt aangetrokken door uitgeademde 
kooldioxide en onze lichaamsgeur.

Door dit geurspoor kunnen ze ons vinden en steken. 
Een muggensteek kan een onaangename zwelling 
veroorzaken.Zelden ontstaat er bij een steek een groot 
probleem, al kan de allergische reactie na een steek 
lastig, pijnlijk en vervelend zijn. De jeuk wordt niet 
veroorzaakt door de steek zelf, maar door de proteïne 
die door de steekmug ingespoten wordt om de 
bloedstolling te verminderen. Met Stichfrei behoren de 
plaaggeesten tot het verleden, evenals het 
onaangename jeuken.

In onze contreien zijn muggensteken het minst 
gevaarlijk, maar in de tropen sterven mensen na een 
muggenbeet en kunnen levensgevaarlijke ziektes 
overdragen worden.

Wereldwijd zijn er meer dan 850 soorten teken. In 
midden Europa  zijn schildteken de meest verspreide 
tekensoort. De bekendste boosdoener is de houtteek. 
Deze teek is ongeveer 2 tot 4 mm groot, heeft geen ogen, 
noch gehoor, en reageert uitsluitend op geur en 
trillingen.

De teek voedt zich met het bloed van elk levend wezen. 
Een gastheer kan een vogel, reptiel, zoogdier en de 
mens zijn.

De teek kan ziektes overdragen, zonder zelf ziek te zijn. 
Veel voorkomende ziektes zijn onder andere Borreliose 
(ziekte van Lyme). Mensen kunnen zware problemen 
ondervinden en zwaar ziek worden, dus een tekenbeet 
mag men nooit licht opnemen.

Na een tekenbeet moet men er op letten, als de beet 
rood wordt, zeker een arts te raadplegen. Indien mogelijk 
de teek zelf ook meebrengen, die dan getest kan 
worden, als ziekte overdrager.

 Voorzorgen nemen is de beste bescherming tegen een 
beet van de lastige teken.
Stichfrei van BALLISTOL beschermt u hiertegen.

BALLISTOL Stichfrei en Stichfrei KIDS zijn de ideale 
huidbeschermer voor iedereen, die zich in de natuur 
begeeft. Stichfrei beschermt de huid tot 8 uur, en Stichfrei 
KIDS tot 4 uur lang tegen muggen, vliegen, teken, en 
andere lastige insecten. BALLISTOL Stichfrei bevat 
huidverzorgende olie, die ook voor de gevoelige huid 
uitstekend verzorgend zijn.
Daarbij is er een zonnebescherming factor in het product 
verwerkt. Vanzelfsprekend  zijn er geen synthetische geur, 
kleur en bewaarmiddelen in verwerkt.
Stichfrei heeft zich bij expedities op alle continenten en bij 
reizen in tropische landen bewezen.
BALLISTOL Stichfrei KIDS verzorgt en hydrateert de huid 
en is aan te bevelen, bij kinderen vanaf 2 maand en 
zwangere vrouwen.
Bij de allerkleinste kinderen moeten producten vermeden 
worden die Menthol bevatten, daar die bij een babylichaam 
de gevoelige huid sterk onderkoelen en ademhalings-
problemen kunnen veroorzaken.
Ook alcoholische middelen en etherische oliën, die allergie 
vormend kunnen zijn, kunnen beter vermeden worden.
Gebruik daarom bij kinderen onder de 2 jaar enkel 
passende producten, zoals Stichfrei KIDS.
Stichfrei en Stichfrei KIDS zijn dermatologisch getest en “ 
zeer goed” bevonden.
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