
Sjö&Hav Outdoorprodukter närmar sig Apoteksbranschen
Med sitt senaste tillskott, insektsmedlet Sjö&Hav Mygg och Fästing, vill Sjö&Hav närma sig de svenska apoteken. Den 2–3 september
medverkar de med sitt växtbaserade och biologiskt nedbrytbara alternativ på Apoteks- och egenvårdsmässan i Kista.

Sjö&Hav Mygg och Fästing är ett växtbaserat och biologiskt nedbrytbart insektsmedel som utvinns ur Citroneukalypusen. Enligt studier gjorda av ledande
forskare på området, är denna aktiva komponent, PMD RBO*, lika effektiv som DEET – det hittills mest effektiva insektsskyddet på marknaden (källa:
Carroll SP, Loye J, 2006).

”Vi tror att dagens upplysta konsument vill veta att det finns ett riktigt bra alternativ som – till skillnad från traditionella insektsmedel – är biologiskt
nedbrytbart, en förnyelsebar resurs och producerat på ett hållbart sätt. Och som dessutom har ett mycket litet hudupptag*. Vi är glada att kunna erbjuda
ett skonsammare men ändå lika effektivt insektsmedel.” säger Åsa Plahn, marknadschef och delägare i Sjö&Hav. 
Sjö&Hav finns i monter A:22.

Fakta:

• PMD RBO rekommenderas internationellt för barn från 6 månader och i Sverige från 3 år.

(källa: Citrefine.co.uk, Kemikalieinspektionen.se)

• Produkter innehållande DEET har ett hudupptag om 20%. Sjö&Hav Mygg och Fästing har ett hudupptag om 4% (Källa: Kemikalieinspektionen, Journal of
Toxicology and Environmental Health).

PMD BRO har sitt ursprung i kampen mot tropiska sjukdomar som malaria och denguefeber.
Ett effektivt skydd i upp till 6 timmar.

*Hudupptag är ett mått på hur mycket aktiv substans som absorberas genom huden.

* PMD RBO är en förkortning av para-Mentan-3,8-diol Rich Botanic Oil.

Åsa Plahn 
Marknadschef Sjö&Hav
+46 70 953 37 91
asa@sjohav.se

Sjö & Hav marknadsför och säljer biologiskt nedbrytbara hygienartiklar anpassade för utomhusaktivitet och friluftsliv. Vännerna
Kim Persson, Åsa Plahn och Magnus Plahn grundade företaget och lanserade sin första produkt, saltvattentvål år 2004. Sedan
dess har de utvecklat en handfull produkter som saltvattenschampo, handdiskmedel för saltvatten och mygg- och
fästingmedel. "Mygg och Fästing" vann Aftonbladets bäst i test 2010. Sjö & Havs sortiment finns att köpa på apotek,
friluftsbutiker, välsorterade livsmedelsbutiker och på internet.


