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TICKLESS®
Márkáról
• Bizonyítottan hatékony, vegyszermentes termékek a
szabadságért a természetben és otthon.
• A 2010-ben alakult Infinity Trade Kft. egy magyarországi
székhelyű cég, melynek legfőbb célja a vegyszermentes
megoldások biztosítása paraziták ellen.
• Olyan laboratóriumi teszteken alapuló megoldásokra
összpontosítanak,
amelyek
ártalmatlanok
minden
felhasználó és a természet számára egyaránt.
• A TICKLESS® márka termékei a legmodernebb technológiát kínálják, és a legjobb megoldást
nyújtják a kullancsok ellen. Az általuk gyártott és forgalmazott termékek Európa első számú
vegyszermentes megoldásai az élősködők ellen.
• Az olasz Camerinoi Egyetem Orvosi Mikrobiológiai és Fertőző Betegségek laboratóriuma
tesztelte 2012-ben a hatékonyságát.
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ÍGY MŰKÖDIK!
• A TICKLESS olyan alacsony frekvenciájú ultrahangot bocsát ki, amely emberek vagy kisállatok számára nem
hallható, de zavarja a kullancsokat és bolhákat a tájékozódásban. A készülék veszélyes vegyi anyagok nélkül
működik, így biztonságosan használható az emberek védelmére.
• Az ultrahang olyan akusztikus (hang) energia, amelynek hullámformái az emberi hallási tartományt meghaladó
frekvenciatartományban vannak.
• Az emberek által észlelt hangok frekvenciája 20 és 20 ezer hertz (Hz) között vannak. Bár a kutyák és a macskák
szélesebb sávban hallanak az embereknél, a 40 kHz-es frekvencia már az ő hallási tartományukon is kívül esik.
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JELLEMZŐK

Időtálló védelem
A Baby készülék átlagos
időjárási
körülmények
között
az
aktiválást
Vegyszermentes
követően 9-12 hónapig. A
Human készülék átlagos
körülmények
A környezetbarát termék nem időjárási
tartalmaz vegyszereket, vagy között körülbelül 3000
illatanyagot,
tökéletesen órán keresztül működik.
biztonságosan használható akár
kisgyermekek közelében is.

Cseppálló
A termék nem vízálló, de
nedvességgel
szemben
fokozottan ellenálló.

Biztonságos megoldás
Laboratóriumi
vizsgálatokon
alapuló megoldás, mely a
felhasználók és a természet
számára egyaránt tökéletesen
biztonságos.
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TICKLESS BABY
Tulajdonságok:
• Ultrahangos vegyszermentes kullancsriasztó készülék babák
számára 3 éves korig.
• Védelem a legkisebbeknek, ideális megoldás a baba legelső
szabadban töltött napjaitól kezdve.
• A TICKLESS Baby távol tartja a kullancsokat, veszélyes vegyi
anyagok használata nélkül.
• Hatósugara kb. 1,5 méter.
• Kizárólag felnőtt felügyelete mellett használható.
• Hat éves kornál idősebb gyermekek számára a TICKLESS Human
terméket javasoljuk annak nagyobb hatótávolsága miatt.

Rendelhető színek:
Rózsaszín PRO10-112
Fehér PRO10-111
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FOGYASZTÓI
ÁR:
5 690 Ft

TICKLESS BABY
Használata
• A készülék aktiváláshoz ki kell húzni a nyelvecskét,
a bekapcsolást 4 piros villanás jelzi. A gomb egyszeri
megnyomására felvillanó piros leddel bármikor
ellenőrizheti a működést. A TickLess-t úgy helyezze
fel, hogy a rácsos oldal a test felé nézzen.
• A kibocsátott ultrahang-hullámokat ne fojtsa el azzal,
hogy zsebbe, táskába teszi a készüléket.

• Vízzel való érintkezés után a készülék kiszárítása
javasolt – így abban a nedvesség nem tesz kárt.
• Csak biztonságosan rögzíteni kell a készüléket a kisgyermek ruházatára (pl. övtartó, cipőfűző,
pléd, babakocsi). Az aktiválást követően akár 9-12 hónapon keresztül védelmet nyújt a
kullancsok ellen.
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TICKLESS HUMAN
Tulajdonságok:
• Ultrahangos kullancsriasztó minden korosztály számára.
• Ideális megoldás a kullancsok távol tartására szabadtéri
sporttevékenység, kirándulás, kertészkedés, vadászat, séta vagy
kempingezés alkalmával.
• Csak rögzíteni kell a ruházatra, és a készülék akár egész évben távol
tarthatja a kullancsokat.
• A TICKLESS ultrahangos impulzusai érzékelhetetlenek az ember
számára, de zavarják a kullancsokat a tájékozódásban.
• Hatósugara kb. 3 méter. Környezetbarát, nem tartalmaz
vegyszereket,
vagy
illatanyagot
tökéletesen
biztonságosan
használható mindenki számára.

Rendelhető színek:
Zöld PRO10-203

Narancs PRO10-203_N
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FOGYASZTÓI
ÁR:
6 690 Ft

TICKLESS HUMAN
Használata
• A készülék aktiváláshoz ki kell húzni a nyelvecskét.
• A be- illetve kikapcsoláshoz be kell nyomni a gombot: 4 rövid
zöld villanás a bekapcsolást, míg a hosszú piros villanás a
kikapcsolást jelzi. Bekapcsolt állapotban a fény kb. 5
percenként felvillan. 8 órányi folyamatos működés után a
készülék automatikusan kikapcsol.
• Vízzel való érintkezés után a készülék kiszárítása javasolt –
így abban a nedvesség nem tesz kárt.
• A rajta lévő csipesszel, vagy a nyíláson átvezetett zsinórral a ruházathoz kell rögzíteni ügyelve
arra, hogy a hanghullámokat áteresztő rácsot ne takarja el.

• Méretei miatt kisgyermek kezébe ne kerüljön.

www.devron.hu / 1044 Budapest, Ipari park u. 9. / 06 20 328-6066

FONTOS A MEGELŐZÉS!
• A kullancsok legkedveltebb célpontja a fültő, a hajas fejbőr, a végtag hajlatok
környéke. Nem a fákról potyognak az emberre, leginkább a füves, bokros terepet
kedvelik, itt könnyedén tudnak a hozzájuk érőkre rákapaszkodni.
• A kullancsok több fajtája ismert, ezek közül néhány az, amelyeknek egyes egyedei
kullancs okozta betegségek hordozói lehetnek. A legveszélyesebbek ezek közül
a Lyme-kór vagy a vírusos kullancs encephalitis (agyvelőgyulladás).
A legjobb megoldás mindig a megelőzés – védd
magad és szeretteid TICKLESS-szel!

Lyme folt megjelenési formái

Encephalitis
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ELÉRHETŐSÉGEK
Riszter Leila
nagykereskedelmi vezető

Hilbert Ákos
nagykereskedelmi értékesítő

06/20-328-60-66
riszter.leila@devron.hu

06/20-236-54-11
hilbert.akos@devron.hu

Nagy Brigitta Zsófia
nagykereskedelmi értékesítő
06/20-328-60-10
nagy.brigitta@devron.hu

Tar Eszter
marketinges munkatárs
06/70-513-73-55
tar.eszter@devron.hu
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NYITVATARTÁS
Nagykereskedésünk címe: 1044 Budapest, Ipari park utca 9.
Irodánk nyitva tartása: H-P: 8 – 18 óráig
Raktárunk nyitva tartása: H-P: 8 – 18 óráig

Egyes akciós árak csak a készlet erejéig érvényesek!
A részletekről tájékozódj nagykereskedelmi értékesítőinknél!
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