
JAK PŘEDCHÁZET POBODÁNÍ HMYZEM  

Zde naleznete některé užitečné tipy, jak zabránit pobodání hmyzem. 

Repelent Incognito je účinný proti všem 3500 různých druhů moskytů/komárů. Postupujte podle 

uvedených pokynů a měli byste být pobodání ušetřeni. Možnost pobodání se dále snižuje, jestliže 

použijete i další produkty Incognito a budete postupovat podle níže uvedených pokynů. Vše se točí kolem 

řízení rizika. 

Aktivita moskytů/komárů vrcholí za svítání a za soumraku, a pokud se pohybujete v oblastech s vysokým 

výskytem hmyzu nebo na vás hmyz útočí, doporučuje se v těchto časech zůstávat v uzavřených 

prostorách; pokud moskyti/komáři pronikají do vašeho obydlí, budete patrně potřebovat síť proti 

moskytům/komárům. Moskyti/komáři mohou bodnout i přes látku, dokonce přes tlusté džíny, a tak je 

potřeba se chránit jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací: 

 Než se oblečete, aplikujte si na kůži sprej Incognito. 

 Do závěrečného máchání svého oděvu přidejte ochranný roztok z jávské citronely nebo 
aplikujte na oděv sprej Incognito. 

 Použijte vzdušné ochranné prostředky, například citronelové vonné tyčinky Incognito nebo 
olejové lampičky, které mohou snížit množství hmyzu kolem vás na polovinu. Jávská 
citronela je nejméně dvakrát účinnější než běžná citronela, neboť hmyz na ni nemá 
vybudovanou imunitu. 

 
Studie spolehlivě prokázaly, že moskyty/komáry přitahuje černá, modrá a zelená barva, stejně jako 

květinové vzory; oblečení by tedy v ideálním případě mělo být bílé. Světle zelená a světle hnědá barva 

je rovněž v pořádku. Zde je pár pokynů pro základní OCHRANU. 

O – opatřete ruce a nohy vhodným oděvem. 

CH – chraňte se vhodným odstínem oblečení, nejlepší je světlá barva. Moskyty přitahují tmavé barvy. 

R – různé pachy, tělesné i jiné, jako například určité typy feromonů a parfémů, silně přitahují hmyz. 

Proto je potřeba se pečlivě umýt, odstranit odumřelé kožní buňky lufou nebo použít Incognito šampon 

a tělový gel, aby se minimalizovala přitažlivost pro bodavý hmyz. 

A – aplikujte sprej a v případě potřeby aplikaci opakujte. 

N – nepohybujte se okolo stojaté vody. 

A – a vždy spěte pod kvalitní, impregnovanou moskytiérou a připravte ji dříve, než se večer vydáte 

ven. Rovněž v olejové lampičce zapalte olej z jávské citronely nebo zapalte citronelové vonné tyčinky.  

Než vstoupíte, rozprašte Incognito na dveře a kolem dveří, protože moskyti často čekají na vnější straně 

dveří a oken a tato prostá procedura je udrží mimo vaše obydlí. Prádlo zabalte do plastikových pytlů 

nebo jiných vzduchotěsných obalů a všechna zavazadla nechávejte zavřená! Pokud možno pobývejte 

v ubytovacích zařízeních se sítěmi nebo v jiných bezpečných prostorách. 



Vyhýbejte se veškerým parfémům. Některé, například levandule, ve skutečnosti hmyz přitahují – stačí se 

podívat na levandulový keř! Mějte na paměti, že většina toaletních potřeb a opalovacích krémů i většina 

aviváží obsahuje určitou vůni.  

Ke snížení tělesného pachu používejte mýdla Incognito. Téměř všechna běžná mýdla obsahují látky 

přitahující moskyty/komáry, což výrazně ztěžuje ochranu proti pobodání. 

Mnoho moskytů/komárů se zaměřuje na uši, zápěstí a kotníky, neboť zde je kůže tenčí a krev proudí 

blíže k povrchu; to je jedním z důvodů, proč ženy bývají obvykle více pobodány než muži. Je proto 

vhodné se v těchto místech umýt mýdlem Incognito nebo použít šampon a tělový gel Incognito a pak sprej 

nebo zvlhčovač. Sprej vždy aplikujte až na závěr. 

Při chůzi krajinou zastrčte nohavice do ponožek a postříkejte se všude sprejem Incognito proti 

moskytům/komárům. Jestliže hrozí nebezpečí přisátí klíštěte, je vhodné si vzít nástroj na odstraňování 

klíšťat. Je velmi riskantní odstraňovat klíště pinzetou, protože může dojít k vymáčknutí jeho vnitřnosti 

do napadeného místa. Odstraňovače klíšťat dodáváme pouze přímo. 

V oblastech s výrazným výskytem malárie, například v určitých částech Afriky, Indie, severovýchodní Asie, 

je skutečně velmi důležité přijmout maximální opatření proti pobodání moskyty, protože polovičatá 

opatření mohou způsobit pobodání. A mějte na paměti: ani nejlepší antimalarika nezaručují, že 

neonemocníte malárií. To lze zaručit jen tak, že nedojde k pobodání! 

Reference naleznete na našich stránkách: www.lessmosquito.com, nejnovější tipy a rady nabízí 

náš blog na adrese www.avoidingbites.com. 

 

JAK POUŽÍVAT PŘÍRODNÍ PRODUKTY INCOGNITO 
PRO ODPUZOVÁNÍ HMYZU 
 

Přírodní repelentový SPREJ Incognito může používat celá rodina. Je vhodný i pro malé děti a pro osoby 

s velmi citlivou kůží, pokud u nich nejprve proběhne alergologické vyšetření. Pro maximální ochranu: 

Protřepejte nádobu a podržte ji 15 cm od kůže i oděvu, který chcete postříkat. Zadržte dech, abyste 

nezačali kýchat, a poté rozprašte repelent na veškerou holou kůži nebo oděv. Po nanesení na kůži 

dotčenou oblast poplácejte dlaní, především pokud trpíte astmatem. V průměru vám přírodní repelent 

Incognito poskytne až 5 hodin kvalitní ochrany. V případě potřeby však aplikujte sprej opakovaně. I když 

je sprej Incognito bezpečný i pro děti, doporučujeme nechat je před použitím spreje alergologicky 

vyšetřit, stejně jako osoby s citlivou kůží. Nerozprašujte repelent do očí a vyhněte se zasažení celé 

oblasti očí – nastříkáním spreje na ruce a nanesením roztoku do těchto citlivých oblastí rukou. Incognito 

je vhodné používat během dne i v noci. Nastříkejte se znovu po koupání, umývání a v období zvýšeného 

pocení. 

V průměru spotřebuje dospělý člověk v tropickém klimatu jednu nádobku přírodního repelentu Incognito 

ve spreji za týden. Je velmi vhodné s sebou nosit jednu náhradní nádobku, především pokud cestujete 

do oblastí s hojným výskytem nemocí přenášených hmyzem, kde nelze zakoupit další ochranné prostředky. 

Pro děti by mělo stačit půl nádobky na týden. 

Incognito vždy nanášejte na závěr; na opalovací krémy a jakékoli další kosmetické přípravky. V tropických 

nebo vysoce rizikových oblastech (malárie) je vhodné používat více než jeden produkt Incognito. Můžete 

nastříkat Incognito kolem dveří, na sítě a na okenní rámy a zabránit tak proniknutí většiny hmyzu. 



Nezapomeňte, že v noci je velmi důležité spát pod IMPREGNOVANOU MOSKYTIÉROU, pokud hrozí proniknutí 

moskytů přenášejících choroby, protože ŽÁDNÝ repelent ani jiné prostředky vás přes noc během spánku 

plně neochrání. Prodáváme celou řadu lehkých, odolných, impregnovaných (LLI) sítí proti moskytům, 

které vydrží až 3 roky. Sprej Incognito má klinicky prokázané ochranné účinky proti malárii při použití 

společně se sítěmi LLI. Mnoho ochranných prostředků do zásuvky a všechny spirály proti moskytům 

uvolňují toxické výpary, které mohou způsobit velmi vážné zdravotní problémy, a jejich používání se 

nedoporučuje. 

Plánujete-li vzít si sprej do přetlakového prostředí, například do letadla, je vhodné jej zabalit do 

plastového sáčku, který lze později použít například na špinavé oblečení. 

Aplikujte Incognito po nanesení opalovacího krému na celý povrch těla, ale vyhněte se zasažení očí. 

ŠAMPON A TĚLOVÝ GEL Incognito lze použít od hlavy až k patě. Stačí jen trocha, protože má vysokou účinnost. 

Jde o nezbytný doplněk pro ty, kdo se vydávají na delší cestu. Rovněž předchází plísňovým infekcím a 

zabraňuje usazování hnid a dalších nechtěných návštěvníků ve vlasech. 

Při používání vonných tyčinek zapalte konec jedné tyčinky, sfoukněte plamen a zastrčte tyčinku do 

země, písku nebo na jiné pevné místo. Tyčinky používejte v dobře větrané místnosti nebo venku. Studie 

dokládají, že tyčinky výrazně snižují nálet moskytů/komárů na člověka, pokud se používají společně s 

dobrým repelentem. 

CITRONELOVÝ DEODORANT Incognito je potřeba před použitím navlhčit; má rovněž odpuzující 

a antibakteriální vlastnosti. 

ORGANICKÉ MÝDLO S LUFOU používejte každý druhý den, dva týdny před cestou a v době, kdy hrozí nebezpečí. 

Lufa může výrazně snížit vaši přitažlivost pro hmyz; změkčí se po pár umytích.  

LUXUSNÍ CITRONELOVÉ MÝDLO Incognito používejte jako běžné mýdlo. Používejte jej namísto jakýchkoli 

mýdel s vůní, dokonce i po umytí rukou. 

ZAP-EASE stačí 5–6krát stisknout v místě bodnutí a svědění poleví. Pomůže rovněž omezit otok a zanícení. 

Vhodné pro osoby starší 2 let. Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem. 

ORGANICKÝ OLEJ Z JÁVSKÉ CITRONELY je možné použít po naředění základního roztoku v poměru nejméně 1 

ku 6 před nanesením na kůži nebo při koupeli. Lze jej rovněž použít v libovolném rozprašovači oleje či 

olejové lampičce. Je možné jej přidat do krému, šamponu atd., kde se změní v provizorní repelent proti 

hmyzu. Naneste pár kapek na vaše oblečení nebo zavazadlo, které pak bude čerstvě vonět a malí, nevítaní 

návštěvníci zůstanou stranou. 

Chcete-li dostávat skvělé nabídky, novinky a mnoho dalších informací, přihlaste se k odběru 

novinek na našich stránkách www.lessmosquito.com nebo v USA na adrese www.Incognito.us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUKTOVÁ ŘADA INCOGNITO JE NAVRŽENA TAK, ABY 
SPOLEČNĚ POSKYTOVALA MIMOŘÁDNOU, VYSOCE ÚČINNOU 
A KOMPLEXNÍ OCHRANU 
Všechny uvedené produkty jsou 100% přírodní a schválené organizací Vegan Society, společně s mnoha 

předními lékaři a farmakology. Nabízíme rovněž celou řadu vysoce kvalitních impregnovaných moskytiér 

s dlouhou životností (LLI), odstraňovačů klíšťat, rehydratačních solí a čističů vody. Vše naleznete 

na našich stránkách: www.incognitospray.com. 

1. Přírodní krystalický deodorant 64g 
Tento vysoce efektivní deodorant s dlouhodobým účinkem neobsahuje žádné hliníkové soli 

a výrazně snižuje atraktivitu pro hmyz. Vůbec poprvé byl do krystalického deodorantu napuštěn 

esenciální olej ze vzácné jávské citronely, který velmi účinným způsobem maskuje tělesný pach. 

2. Krém po opalování 200ml 
Tento luxusní krém po opalování vás rovněž pomůže ochránit před hmyzem. Používejte jej 

společně se sprejem Incognito a získáte bezprecedentní úroveň ochrany. Veškeré přírodní přísady 

se spojily do skvělého zvlhčovacího prostředku po pobytu na slunci, který lze používat po celý 

rok bez ohledu na počasí. 

3. Vonné tyčinky Incognito 10 tyčinek, 52g 
Fantastické vonné tyčinky z citronové trávy udrží hmyz v uctivé vzdálenosti ve vnitřních 

prostorách i venku. Ideální pro použití při venkovním grilování, pro vykouření hmyzu z obydlí 

nebo v první řadě pro zabránění jeho vniknutí dovnitř! Dlouhotrvající účinek. 10 ks v každém 

balení. Vysoce efektivní, netoxická ochrana s příjemným citronovým aroma. 

4. Tlumicí prostředek Zap-Ease 25g 
Zastaví svědění a zabrání potřebě škrábat se ve chvíli, kdy došlo k bodnutí. Rovněž pomáhá snížit 

otok a zánět. Tato malá pomůcka byla klinicky testována Londýnskou školou hygieny a tropické 

medicíny, ošetří více než 1000 bodnutí a vydrží celá léta! 

5. Organické mýdlo s lufou 50 g 
Pouze mikroskopická vlákna lufy odstraní pozůstatky, které se hromadí v kožních pórech; tímto 

zdrojem potravy se živí kožní bakterie, vydávající silný pach, který přitahuje velké množství 

hmyzu. Uvnitř organické lufy je naše luxusní citronelové mýdlo. Nezbytný doplněk pro všechny, 

kteří hmyz výrazněji přitahují. Rovněž ošetřuje a vyhlazuje kůži. Lehké. Nezbytné na dlouhé 

cesty. 

6. Luxusní citronelové mýdlo 100g 
Proslulá citrusová vůně, která pomáhá odpuzovat všechny druhy hmyzu; používejte společně 

s naším sprejem a docílíte maximální ochrany proti veškerému hmyzu, včetně proslulých 

skotských muchniček! Obsahuje luxusní směs čistého kokosu, jávské citronely a sezamového oleje 

a má bohatou, jemnou strukturu. Vydrží velmi dlouho. 

7. Organický olej Incognito z jávské citronely 10ml 
Jávská citronela je nejméně dvakrát účinnější než běžná citronela – protože se pěstuje pouze na 

ostrově Jáva, hmyz na ni není zvyklý, což v podstatě znamená, že vás nechá na pokoji. Pár kapek 

v libovolném kosmetickém přípravku jej promění v repelent nebo je možné jej pálit v olejové 

lampičce. Tento malý, účinný přípravek je nedocenitelným pomocníkem na cestách. 100% 

organický. 

 

 

 



8. Šampon a tělový gel 200ml 
Kromě skvělých vlastností pro umývání snižujte tento přípravek vaši přitažlivost pro hmyz, 

omezuje lupy a plísňové infekce a při pravidelném používání dokonce chrání před usazením vší! 

I když tento přípravek obsahuje tři repelentové ingredience, má příjemnou vůni! 

9. Sprej Incognito proti moskytům 100ml 
Sprej Incognito proti moskytům je naším oceňovaným, vlajkovým produktem. Je tak silný, že je 

jediným repelentem, u nějž je klinicky potvrzen ochranný účinek proti malárii*, zároveň je však 

dostatečně šetrný i pro měsíční dítě. Není mastný, je 100% přírodní a má skvělou vůni; je 

bezpečný pro celou rodinu. Můžete si jej vzít dokonce i do příručního zavazadla na palubu letadla. 

*při použití společně s impregnovanou sítí proti moskytům 

 

 

 


