
Waarom moet ik me beschermen?
Eén jeukende steek is nog niet zo erg, maar in de 
zomer worden het er al snel meer. We hebben de 
neiging om jeukende steken open te krabben. Wat 
overblijft is dan een pijnlijke, bloedende en soms 
ook etterende wond (tip: nadat u bent gestoken Neo 
Ballistol aanbrengen, dit werkt jeukverminderend). 
Er gaat echter een nog veel groter gevaar uit van de 
plaaggeesten: muggen en teken kunnen gevaarlijke 
ziektes overdragen (bijv. FSME, borreliose, babesiose, 
anaplasmose, dengue-koorts, gele koorts, zikavirus, 
malaria).

Hoe bescherm ik me?
U kunt zich heel eenvoudig beschermen met Stich-
frei® van BALLISTOL. Het muggen- en tekenafweer-
middel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen 
voor uw hele familie. 
Preventief kunt u bovendien lange dikkere kleding 
dragen. Muggen houden van zoete parfum, daarom 
dit liever niet opdoen. Koud douchen, om de zweet-
geur tot een minimum te beperken, helpt op warme 
zomerdagen daarentegen slechts kort. Controleer uw 
hele lichaam op teken nadat u in de natuur was. Blijf 
liever weg uit hoog gras of struikgewas. Houdt uw ri-
sico tot een minimum beperkt met Stichfrei®! Lastige 
plaaggeesten behoren snel tot het verleden, net als 
steken of onaangename jeuk. 

Minimaliseer uw risico.

art.no. 29423

Uw muggen- en tekenafweermiddel 
voor de hele familie:

Ballistol Stichfrei®, Stichfrei® Sensitiv, Stichfrei® Kids en 
Stichfrei® Animal beschermen u, uw kinderen en uw vier-
voeters betrouwbaar en effectief tegen eventuele plaagge-
esten. Dermatologisch en allergologisch op mensen getest 
(bron: www.ballistol.de) en als ‚zeer goed‘ beoordeeld. 
Stichfrei® Sensitiv wordt bovendien aanbevolen door de 
DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.).

Alle producten vindt u op:  www.ballistol.eu
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Wat heeft de kleur van een teek voor 
betekenis? 

Op de huid zien de meeste teken er zwart tot rood uit. 
Maar wat te denken van witte teken? Zijn die gevaar-
lijker? In Europa niet. Hier kunnen de egelteken er wit 
uitzien evenals de larven van de schapenteek. Een ding 
staat vast: verwijder de teek zo snel mogelijk en houdt 
gedurende langere tijd in de gaten of de bijtwond aan 
het veranderen is. Raadpleeg bij onzekerheid liever een 
arts.

Vindplaatsen teken: 
Er zijn wereldwijd meer dan 900 soorten teken be-
kend, deze zijn verdeeld in de families van de harde en 
zachte teken. De meest voorkomende tekensoort is de 
harde teek. Bekendste soorten daarvan: schapenteek, 
vlekkenteek, egelteek, bruine hondenteek, Hyalomma-
teek (tropische reuzenteek) komen in Nederland voor. 

TBE: Volgens schattingen is 0,1% tot 5% van de teken 
drager van het virus. Vaccinatie wordt aanbevolen 
in risicogebieden en voor mensen die beroepsmatig 
risico lopen.

Ziekte van Lyme: Zeer sterke schommelingen zijn mo-
gelijk in kleine gebieden, tot 30% van de teken dragen 
de bacterie. Er is momenteel geen vaccin beschikbaar. 
Vroegtijdige verwijdering vermindert het risico op 
ziekte. 

Enkele feiten over teken: 

1. Teken zijn overlevingskunstenaars (worden tot 10 jaar 
oud, kunnen tot 3 weken onder water, 24 uur bij -12 °C 
in het vriesvak, in de wasmachine bij 40 °C en tot 10 
dagen in de woning overleven).

2. Teken zijn bijna het hele jaar actief. Ze worden actief 
als de omgevingstemperatuur gedurende meerdere 
dagen hoger dan 7 °C is.

3. Teken houden van een vochtige omgeving. Na een 
regenbui bestaat er dus een verhoogd risico.

4. Teken kunnen echter niet springen of van bomen 
vallen. Ze klimmen niet hoger dan 1,5 meter. Enkele 
tekensoorten kruipen echter actief naar mensen toe

Vindplaatsen muggen: 
Wereldwijd zijn er ongeveer 3500 soorten steekmuggen. 
Ook niet-inheemse soorten voelen zich inmiddels thuis in 
Europa en ook in Nederland . Meer dan 15 jaar geleden zijn 
hier al vijf soorten invasieve steekmuggen ontdekt (o.a. 
Aziatische tijgermug, Aziatische bosmug). Voor ons men-
sen is het helaas niet helemaal ongevaarlijk want de dieren 
kunnen besmet zijn met ziektes en deze op ons overdragen. 

Waarom steken muggen?
Alleen vrouwelijke muggen steken. Door het bloedzuigen 
krijgen ze proteïnerijke voeding binnen, die ze nodig heb-
ben voor de eirijping. Daarnaast voeden muggen zich van 
suikerhoudende plantensappen.

Waardoor worden muggen aangetrokken?
Aangetrokken door het geurspoor van uitgeademde kool-
dioxide en onze lichaamsgeuren spoort de mug haar doel 
op. Een muggenbeet kan een vervelende aangelegenheid 
worden. Door het steken op zich ontstaat er slechts in 
zeldzame gevallen een ernstige verwonding, de allergi-
sche reactie door het overgedragen speeksel kan echter 
vervelend en mogelijk pijnlijk zijn. Het gevolg: bulten en 
jeuk.



• Preventieve bescherming tegen zomereczeem
• Valt niet onder de algemene dopingrichtlijnen

• Aanbevolen door dierenartsen
• Geen bijwerkingen bekend

Toel.nr.:  
DE-0013962-19/ 
Germany

Let op: contact met 
ogen of slijmvlies ver-
mijden. Niet aanbren-
gen op open wonden.

Stichfrei®

MUGGENBESCHERMING

Toepassingsgebied: beschermt tegen steekmuggen, teken en 
dazen, tevens tijgermuggen, muskieten, Mopane-vliegen, 
tseetseevliegen, zandmuggen en zandvlooien.

Werkingsduur:  tot 8 uur

Werkzame stof: combinatie van 20% Icaridin (bijzonder goed 
verdraagzaam afweermiddel) en natuurlijke, etherische oliën.

Voordelen: 
• Hoge beschermende werking door unieke combinatie  
 van werkzame stoffen
• Aangename geur en verkoelend effect
• Dermatologisch en allergologisch getest met ‚zeer goed‘  
 (bron: www.ballistol.de)
• Lichte bescherming tegen zonnebrand (UV-B filter, SPF 6)
• Geschikt voor verre reizen en tropen
• Getest en aanbevolen door Riverboat Doctors   
 voor bescherming tegen malaria in Gambia 
• Met etherische en huidverzorgende oliën
• Kan ook bij zwangerschap of borstvoeding gebruikt  
 worden

Reg.nr.: N-33738
Let op: niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar. Contact met ogen 
of slijmvlies vermijden. Niet aanbrengen op open wonden. Niet 
op materialen van plastic spuiten. De hierin verwerkte alcohol kan 
kleuroplossend werken. Kan allergische reacties veroorzaken (bevat 
D-limoneen, linalool, bergamot- en grapefruitolie).

Stichfrei® Kids
MUGGENBESCHERMING

Toepassingsgebied: beschermt tegen steekmuggen, teken 
en dazen. Speciaal geschikt voor kleine kinderen vanaf 
2 maanden, in de zwangerschap of bij borstvoeding en 
tevens voor gevoelige huid.

Werkingsduur: tot 8 uur

Werkzame stof:  10% IR3535 (beproefd afweermiddel)

Voordelen: 
• Bijzonder huidvriendelijk
• Lotion met aangename perzikgeur
• Dermatologisch en allergo- 
 logisch getest met ‚zeer goed‘  
 (bron: www.ballistol.de)
• Trekt snel in de huid en verzorgt  
 deze bovendien met vocht

Toel.nr.: DE-0013355-19, AT-0023739-0000, 
IT/2020/00698/AUT

Let op: contact met ogen of slijmvlies  
vermijden. Niet aanbrengen op open  
wonden. 

Stichfrei® Animal
MUGGENBESCHERMING

Toepassingsgebied: beschermt betrouwbaar  
en langdurig zelfs tegen vervelende  
paardenvliegen.

Werkingsduur: tot 5 uur 

Werkzame stof: 20% IR3535  
(beproefd afweermiddel)

Voordelen:  
• Aangename geur
• Dermatologisch op  
 mensen getest met  
 ‚zeer goed‘  
 (bron: www.ballistol.de)
• Beschermt en verzorgt  
 de huid van het dier

Stichfrei voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en 
productinformatie lezen.

Stichfrei® Sensitiv
MUGGENBESCHERMING

Toepassingsgebied: beschermt personen met een allergie 
die een gevoelige en allergische huid hebben tegen steek-
muggen, teken en dazen. Ook geschikt voor personen 
met een contactallergie of astma.

Werkingsduur: tot 6 uur

Werkzame stof: 10% Icaridin (bijzonder goed verdraagzaam 
afweermiddel) 

Voordelen: 
• Vrij van etherische oliën, geur-, kleur, aroma- en  
 conserveringsstoffen
• Getest en aanbevolen door de DAAB (Deutscher  
 Allergie- und Asthmabund e. V.)
• Hoogwaardige, gemakkelijk afbreekbare inhoudsstoffen
• Zeer geringe, nauwelijks waarneembare geur 
• Zeer aangenaam licht gevoel op de huid en plakt niet
• Laat geen vlekken achter op textiel 
• Kan ook bij zwangerschap of borstvoeding worden   
 gebruikt

Reg.nr.:  N-86647
Let op: niet geschikt voor kinderen onder de 6 maanden. Con-
tact met ogen of slijmvlies vermijden. Niet aanbrengen op open 
wonden. 

Product- 
beschrijving Stichfrei

Stichfrei 
Sensitiv Stichfrei Kids

Bijzonder- 
heden

 Lichte zonne-
bescherming 
(UV-B, SPF 6)
 Geschikt voor 

de tropen

 Speciaal 
geschikt voor 
personen 
met een 
allergie
 Zonder geur-, 

kleur- en 
conserver-
ingsstoffen

 Speciaal 
geschikt 
voor kleine 
kinderen
 Zeer huid-

vriendelijk
 Lotion

Werkingsduur 8 uur 6 uur 8 uur

Werkzame stof 20% Icaridin 10% Icaridin 10 % IR3535

Geur Citrus Nauwelijks 
waarneembaar Perzik

Bevat etheri-
sche oliën ja nee no

Leeftijdsadvies Vanaf 2 jaar Vanaf 6  
maanden

Vanaf 2  
maanden

Trekt snel  
in de huid ja Ja ja

Dermatolo-
gisch getest ja ja ja

DAAB getest nee ja nee
Vergelijking binnen de aangegeven Ballistol Stichfrei® producten die zijn bestemd voor gebruik bij mensen 
(met uitzondering van Stichfrei® Animal voor dieren).


