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TICKLESS®

• Tickless je produkt, ktorý je výnimočný na trhu v celej

Europe tým, že používáme jedinečnú technologiu na

ochranu v prírode proti kliešťom, blchám a všetkým

parazitám.

• Hlavným cieľom firmy Infinity Trade Kft. (založená roku

2010) bolo, aby vytvoril učinný produkt bez chemických

látok.

• Spoliehame sa na laboratorické testy, pri ktorom sme

haľadali také riešenia, ktoré nie sú škodlivé pre použivateľov

ani pre prírodu.

O značke

• Značka TICKLESS používa tie najnovšie technologie, ktoré poskitujú najlepšie riešenie proti
kliešťom.

• Prvé výrobky bez chémie v Euorpe, je náš vlastne vyrábaný a distributovaný výrobok.

• Testované v roku 2012 v laboratorii mikrobiologických a infekčných chorôb na Talianskej
Lekársjkej Univerzite Camerino.
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TAKTO FUNGUJE!

• TICKLESS používa také spodné frekvencie ktoré majú rušivý účinok na koordináciu kliešťov a bĺch a pritom nie

sú slišitelné pre zvieratá ani pre ľudí.

• Produkt je bez chemických a škodlivých látok, tým pádom sú bezpečné.

• Ultrazvuk je akustické vlnenie, mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou, než je schopné počuť ľudské
ucho, teda približne nad 20 kHz. Ultrazvuk využívajú aj niektoré druhy hmyzu, napr. moskyty a mory. Viacero
druhov živočíchov počuje ho napríklad pes, mačka alebo myš, ale nad 40 kHz už ho nepučujú ani tieto zvieratá.
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VLASTNOSTI

Je úplne šetrné k
životnému prostrediu,
neosahuje vonné látky a
žiadne chemikálie.

Bez chemikálií

Nadčasová ochrana

Pri normálnych
poveternostných
podmienkách od aktivácie
Baby spotrebič funguje až
9-12 mesiacov, Human
spotrebič až 3000 hodín. Laboratórne výsledky

ukázali, že produkt je
bezpečný.

Bezpečné riešenie

Odolná proti poliatiu

Produkt nie je
vodeolodlná, ale má vyššiu
odolnosť voči vlhkosti.
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TICKLESS BABY

• Ultrazvukový repelent proti kliešťom bez chemikálií pre bábätká

do 3 rokov.

• Ochrana pre tých najmenších, ideálne riešenie od prvých dnoch

trávených v prírode.

• TICKLESS Baby udržiava nežiadúce kliešťe od človeka, bez

všetkých chemických látok.

• Približne má 1,5 m rozsah.

• Mimo dosahu detí.

• Pre deti od 6 rokov už odporúčame TICKLESS Human, kvôli

lepšiemu účinku.

Dostupné farby:

Vlastnosti:

Ružová PRO10-112

Biela PRO10-111

CENA:
EUR
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TICKLESS BABY

• Zapínanie sportebiča: vytiahnite malý bezpečnostný
pásik, ak kontrlka zabliká 4 krát, zapli ste správne.
Stlačením malého gombíku vieťe skontrolovať aj
neskoršie či je ešte stále zapnuté.

• TICKLESS aplikujte tak, so stranou kde je mriežka
otočená k dieťaťu.

• Nedávajte do vrecka, alebo do tašky, lebo znižujete
tým ultrazvukové frekvencie.

• V prípade stykom s vodou odporúčame vysušiť, tým
zabranime poškodenie.

Používanie

• Pre bezpečné použitie pripevnite prístrojček na šaty bábätka (alebo napríklad na deku, na kočík,

na šnúrku topánok atd. ) Po aktivácii vám zabezpečuje ochranu až 9-12 mesiacov.
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TICKLESS HUMAN

• Ultrazvukový repelent proťi kliešťom pre všetky vekové kategórie
• Ideálne riešenie udržiavať od tela hmyzy pri rôznyhc terennych

aktivitách, ako sú prechádzky, lovenie, kemping alebo pri
záhradníctve.

• Jednoducho pripojíte na šaty, a po celom roku máte zabezpečenú

ochranu proti kliešťov.

• Ultrazvukové impulzy TICKLESS sú nevnímateľné pre ľudí, ale rušia
orientáciu kliešťov.

• Priemerne má 3 m rozsah. Je absolútne bez chemických a vonných
látok, sú vhodné na použitie pre každého.

Charakteristika:

CENA:
EUR

Dostupné farby:

Zelená PRO10-203 Oranžová PRO10-203_N
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TICKLESS HUMAN

• Pre zapínanie vytiahnite malý bezpečnostný pásik.

• Na zapnutie a vypnutie stlačte gombík. Pri zapnutí uvidíte 4

krátke zelené blikania, pri vypnutí 1 dlhšie červené bliknutie.

• Po zapnutí kontrolka zabliká každých 5 minút. Po 8 hodinách

nepretržitej prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.

• V prípade stykoms vodou, odporúčame vysušiť, tým

zabránime poškodenie.

Používanie

• Môžete ju pripojiť na šaty so štipcom alebo zo šnúrkou. Dbajte na to, aby ste nezakryli
mriežkovanú stranu, cez ktorej prechádzajú zvukové vlny.

• Chráňte od dosahu malých detí.
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PREVENCIA JE VEĽMI DôLEŽITÁ!

Aké sú príznaky Lymskej

borelózié

• Hlavným nebezpečím sú krk, uši, podpazušie, slabiny a nohy. Kliešťe na nás

striehnú z koncov listov strmu, kríku alebo z tráve.

• Existujú rôzne druhy kliešťov, u nás väčšinou kliešť obyčajný. Niektoré kliešťe sú
nosičmi vírusu, treba dávať pozr, že infikované prenášajú nepríjemné ochorenia,
najmä Lymskú borelóziu a kliešťovú encefalitídu.

Encephalitis

To najlepšie riešenie je vždi prevencia – chránte

seba a svojich blízkych s pomocou TICKLESS!
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Marianna Vincze

Tel.: +421 2 333 229 60

+3670 522 7289

vincze.marianna@babyshops.sk
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OTVÁRACIA DOBA

Adresa Skladu: 94301, Štúrovo, Sobieského 38

Otváracia doba kancelárie: Po-Pia: 8 – 18 hodín

Otváracia doba veľkoskladu: Po-Pia :

Akcia trvá do odvolania alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií kontaktujte nás!


