
 :(پشه گزش ضد) نال گزش از جلوگیری حشرات دافع اسپری

. با وجود تاثیرات آن ها، حشرات به عنوان منبع تغذیه ای بسیاری از جانوران، نقش مهمی برای اکوسیستم و محیط زیست دارند

 می باشد.آزاردهنده  خوشایند نبوده و بسیار برای انسان حضور حشرات و همچنین گزش و نیش آن ها

 پوستی، های راش و تورم خارش، با همراه آلرژیکی واکنش از ناشی ناراحتی تنها نه حشرات، گزش و نیش با همراه عالوه بر این

می  دنیا در ها پشه حشرات، به خصوص گزش از ناشی ها که بیماریدارد. این وجود  نیز ها بیماری از بسیاری انتقال خطر بلکه

، کند می ایجاد جهان در ناقل ویروسی های بیماری ظهور و آن ها تکثیر برای مساعدی محیط مرطوب، و گرم هوای و آب و ندباش

پیشگیری از امکان انتقال بیماری ها، به آن ها، جهت  دور نمودنلذا دفع و اند.  یافته افزایش شهری، محیط با ها آن سازگاری علت به

بسیاری جهت دفع و جلوگیری از گزش حشرات شیمیایی امروزه محصوالت . خصوص بیماری های ویروسی امری حیاتی می باشد

، برخالف تاثیر گذاری خود، برای برخی افراد باعث بروز حساسیت، عوارض جانبی آن ها وجود دارد. این محصوالتو حتی مرگ 

و حتی برای حشرات در صورت مصرف موضعی بر روی پوست اشخاص، سمیت تنفسی از طریق استشمام آن ها برای انسان ها 

 خواهند شدباعث ایجاد مقاومت به درمان 

 یریجلوگ شب یا روز طول در این حشرات فعالیت عالوه بر اینکه از دنتوان می موثر، و ایمنهای  فرموالسیون از استفاده بنابراین 

این منظور بهره برده می شود. گیاهان  جهتامروزه از گیاهان دارویی اساس،  این بر .، عارضه جانبی نیز ایجاد نخواهند کردنمایند

می توانند گزینه مناسبی جهت ، و به دلیل اینکه فاقد مواد سمی و ایمن هستند دارویی به دلیل حضور اجزای موثر با عوامل فعال خود

 .باشندحشرات  دفع جلوگیری از گزش و نیش

 زیر می باشد: به طور کل ویژگی های یک محصول دافع حشرات مناسب و ایده آل به شرح

 کند دفع تواند می همزمان، طور به را ها گونه از بیشتری تعداد. 

 باشد می ساعت 8 تا ماندگار و موثر. 

 از سپ پوست کردن تحریک و جانبی عوارض ایجاد بدون غیرسمی، گیاهی، ترکیبات از آن، در رفته کار به فرموالسیون 

 .است شده تهیه حشرات برای تحمل قابل غیر و ها انسان برای مطلوب و تحمل قابل بوی ایجاد و استفاده

 اند صرفه به مقرون. 

 روی بر توانند می مصرف، از پس تواند می همچنین. کند نمی ایجاد لباس روی بر درزی یا ای لکه هیچ اسپری، از پس 

 .کند مهاجم محیط، به نسبت را پوست و مانده باقی پوست

 

عصاره های گیاهی نعناع نموده است. این اسپری، حاوی  اسپری جلوگیری از گزش نالبراین اساس، البراتوار نال موفق به تهیه 

جذب  ،و مواد شیمیایی بوده، که به هنگام استفاده موضعی بر روی پوست ، الکلو فاقد اسانس، پارابنبر پایه آب گربه ای و رزماری 

از آن جایی که  دودیتی جهت استفاده برای خانم های باردار، خانم های شیرده، کودکان و نوزادان ندارد.و هیچگونه مح داشته سریعی

کودک کوچک ترین ضرری نداشته و می تواند حتی در زمان نوزادی نیز از آن  حساس این محصول منشا گیاهی داشته، برای پوست

 استفاده شود.

حشرات و مصون ماندن در برابر  باعث دفع تواند می موثر، و ایمن فرموالسیونی از استفاده با نال حشرات گزش از جلوگیری اسپری

 جذب و پخش قابلیت الکل، و شیمیایی مواد فاقد و گیاهی و طبیعی ترکیبات از گیری بهره با این محصول شود.گزش و نیش آن ها 

، که در طول روز بارها می توانید از آن استفاده دارد ماندگاری قابلیت ساعت 8 تا و داشته بدن و صورت پوست روی بر آسان

این محصول برای کوهنوردان و افرادی که در تماس با محل هایی که مورد هجوم انواع پشه در هوای آزاد به سر می برند و  .نمایید

تی مانند پشه، مگس، پشه آنوفل، این محصول، محافظ خوبی در برابر گزش حشرا یا در معرض آن قرار دارند، مناسب می باشد.

 ساس، کنه، عنکبوت و غیره می باشد.

قابل تحمل برای انسان و غیر قابل تحمل برای حشرات تهیه گردیده و برخالف نمونه های  ،فرموالسیون این اسپری غیر سمی

بی، تحریک و حساسیت پس از قابل تحمل برای انسان و غیر قابل هیچگونه عوارض جان مقرون به صرفه بوده، شیمیایی مشابه،

نمودن پوست نیز موثر عمل  بدر نرم و مرطو اسپری جلوگیری از گزش حشرات نال نمی کند. استفاده بر روی پوست شخص ایجاد

 سلبا روی بر درزی یا ای لکه هیچ ،استفادهاز پس کند. همچنین دفعهمزمان  طور به را ها گونه از بیشتری تعدادکرده و می تواند 

 .کند مهاجم ،خارجی محیط به نسبت را پوست و مانده باقی پوست روی بر مصرف از پس تواند می نکرده و ایجاد



 نال و مکانیسم آن ها: حشرات گزش از جلوگیری ترکیبات موثر موجود در اسپری

 ترپن و ثانویه های متابولیت تولید پایه بر حشرات برابر در دفاعی مکانیسم دارایبه طور کل  اسپری، این در موجود دارویی گیاهان

 واقع اییشیمی گیرنده های سلول در)نوعی کربوهیدرات(  اینورزیتول و گلوکز کنندگی تحریک اثرات ها، ترپن. است شده تشکیل ها

 ها آن. دکرده و از این طریق می توانند مانع تحریک گیرنده ها و مانع از نیش و گزش آن ها شون مسدود را حشره دهانی اجزای در

 بوی یا و پوست روی بر بخار از ای الیه تشکیل این بر عالوه .کنند می دفاع نیز حشرات آفات و میکروبی های پاتوژن برابر در

. در واقع کنند می جلوگیری میزبان با تماس از و شده حشرات حرکت مسیر انحراف باعث که است، حشره برای تحمل قابل غیر

ی گیرنده های مربوط به گزش آن ها و دیگری ایجاد بوی آزاردهنده می توانند از دو طریق یکی تاثیر روحشرات به طور کل می 

 از و داده کاهش را خوار خون حشرات گزش و نشستن زمین به خطر ها، آن از استفاده توانند باعث دفع و دور شدن حشرات شوند.

 میتس باعث همچنین ها ترپن .کنند می جلوگیری حشرات نیش از ناشی آلرژیکی های واکنش و بسیار عفونی های بیماری انتقال

 .شوند می حشرات در توجهی قابل و تنفسی عصبی

 ای ربهگ نعنا نام به که است، نعناییان خانواده به متعلق معطر، و دار اسانس دارویی، گیاهی ،یا همان نعناع گربه ای ای گربه سا پونه

 قوی رایحه علت به موضعی، ای گربه نعنا عصاره. شود می مطرح حشرات گذاری تخم قوی دافع عنوان به گیاه، این. است معروف

 دیگر و ها مگس ها، پشه گزش از جلوگیری باعث و شده استفاده حشرات دافع عنوان به و بوده حشرات برای آزاردهنده خود،

 ضد یایی،باکتر ضد خاصیت دارای نپتاالکتون. باشد می فعال عامل عنوان به ترپنی نپتاالکتون حاوی ای گربه نعنا .شود می حشرات

 بدن انتهای در که هایی غده از که هستند موادی ها فرمون. دارد را حشرات از برخی جنسی فرمون که بوده، ویروسی ضد و قارچی

 یا و حشرات جذب با بنابراین.  هستند نر حشرات برای فریبنده مواد حقیقت در و شوند می ترشح بیرون به دارد وجود ماده حشرات

 .باشند موثر ها آن بیولوژیکی کنترل در تواند می ها آن دفع

رزماری نیز مانند عصاره نعناع گربه ای دارای رایحه ای قوی و . است رزماری اسپری، این در رفته کار به فعال ترکیبات دیگر از

 کشی آفت و میکروبی خواص دارایهمچنین  رزماریوگیری می کند. غیر قابل تحمل برای حشرات بوده و از نزدیک شدن آن ها جل

)مانع تغذیه حشره  ای تغذیه بازدارندگی اثرات باعث فعال، عامل عنوان به سینئول-8و1 حضور واسطه به دارویی گیاه این باشد می

در نتیجه مرگ حشرات به خصوص پشه ها و شته ها می شود.  و)تاثیر روی سیستم تنفسی حشره و خفگی آن(  تنفسی سمیت یا شده(

 رزماری. رود می کار به نیز ها آن ی کننده دفع و عنکبوتی های هیره گذاری تخم بازدارندگی باروری، میزان کاهش برای همچنین

 .شود می استفاده نیز شپش الروهای گذاری تخم باروری و کاهش برای

 

 :نال حشرات گزش از جلوگیری اسپری ترکیبات ویژگی های

  آن ها دور کننده مناسبدافع و 

 پیشگیری در برابر گزش و نیش حشرات و محافظت از پوست در برابر آن 

 قابلیت پخش و جذب آسان بر روی پوست صورت و بدن 

 نرم کننده و مرطوب کننده پوست 

 111%  گیاهی نعناع گربه ای و رزماری حاوی عصاره هایگیاهی و 

 یحه مطبوع برای انساندارای را 

  ساعت 8قابلیت ماندگاری تا 

  نوزادان و کودکان شیرده، های خانم باردار، های خانم برایمناسب برای کلیه افراد، حتی 

 ،مواد شیمیاییالکل و  فاقد پارابن 

  

 :مصرف طریقه

استفاده نوزادان، مقداری از محلول اسپری شود. برای  (پوست پوشش بدون نواحي كلیهسانتی متری بر روی پوست ) 01از فاصله 

 را بر کف دست اسپری نموده و به آرامی بر روی موضع بمالید، تا جذب گردد.

 ها دست کمک به سپس و نموده اسپری ها دست کف روی بر را فرآورده از كافی مقدار به صورت، پوست روی بر استعمال جهت

 .بمالید صورت روی بر



 بوده، ولی می توان بارها در طول روز از آن استفاده نمود.ساعت  8ماندگاری محصول تا 

 

 توجه:

 استعمال خارجی

 از تماس با داخل چشم و دهان خودداری نمایید.

 در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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