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Sjö&Hav låter dig uppleva naturen fullt ut, utan 
att lämna några spår. Det gäller också vårt 
mygg- och fästingmedel. En testvinnare som är 
fri från DEET, snällare och bättre för dig och 
din familj, naturen och samhället. Skyddar mot 
flera typer av insekter med full effekt i upp till 6 
timmar. Kan användas på kläder och utrustning 
utan att ge fläckar. Ett klokt val, helt enkelt!

Hur funkar det? Mygg- och fästingmedlet innehåller 
PMD Rich Botanic Oil som med sin avstötande effekt är 
ett givet val för Sjö&Hav. Ett biologiskt nedbrytbart 
extrakt av Citroneukalyptusolja som förekommer 
naturligt i eukalyptusens vegetation. Tester visar på 
låg giftighet och att mycket litet tas upp av huden. 
Det anses av ledande forskare vara det nya moderna 
alternativet och är bevisat lika effektivt som traditionella 
syntetiska produkter med ämnet DEET som funnits 
sedan fyrtiotalet.

DEET är den vanligaste aktiva komponenten på världs-
marknaden. Ett nervgift i hög koncentration. Ett lösnings-
medel som effektivt tränger ner i huden, missfärgar textil, 
plast och gummi. Förbjudet i Danmark.

Hållbar produktion. Alla Sjö&Havs produkter har en tydlig 
miljöprofil, så även vårt mygg- och fästingmedel. Vår råvara, 
Citroneukalyptusoljan är en förnyelsebar resurs och 
produceras både under socialt och miljömässigt hållbara 
förhållanden. Vår oljeproducent använder inga syntetiska 
bekämpningsmedel, odlar på mindre plantager, återplan-
terar samt erbjuder goda arbetsvillkor för både kvinnor 
och män, vilket i sin tur gynnar lokal ekonomisk utveckling. 
Genom Sjö&Hav bidrar också du till bättre förhållanden.
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Funkar mot flera insekter

Biologiskt nedbrytbart
Fläckar inte kläderna



Kan jag använda Mygg och Fästing om jag är gravid?

Svar: Kemikalieinspektionen ger tyvärr varken rekommen-
dationer eller restriktioner för gravida och av etiska skäl 
har heller inga tester gjorts. Att det är växtbaserat och att 
mycket litet absorberas av huden kan ses som fördelar när 
du ska välja medel.

Kan jag använda Mygg och Fästing till mitt barn?

Svar: Ja, om ditt barn är över 3 år. Kemikalieinspektionen 
godkänner i regel inte användning av mygg- och fästingme-
del på riktigt små barn då den unga huden i princip suger åt 
sig kemikalier. Att vårt medel är växtbaserat och att mycket 
litet absorberas av huden kan ses som fördelar när du ska 
välja medel till ditt barn. Tips! Undvik hudkontakt och 
applicera produkten på kläderna i stället. Medlet ger inga 
fläckar på textil, plast eller gummi.

Jag ska åka på semester till ett tropiskt land. Funkar 
Mygg och Fästing mot insekterna där också?

Svar: Ja, det gör det. Ett flertal studier är gjorda sedan 
mitten av nittiotalet på Malariamyggan samt en omfattande 
fältstudie på den mygga som kan bära på både Zika- och 
Denguevirus. Tips! Om du ska besöka naturresarvat med 
strikta regler för vad du får föra med dig, går det bra att ta 
med dig Sjö&Hav, då det är lätt biologiskt nedbrytbart.

Jag är rädd för sprutor och vill helst inte vaccinera mig 
mot TBE. Räcker det att använda Mygg och Fästing?

Svar: Nej, det gör det inte. Vi rekommenderar alla att vac-
cinera sig mot TBE som är en allvarlig sjukdom. Fästingme-
del är inte ett alternativ, men däremot ett bra komplement 
som förstärker skyddet mot bland annat boreliasmitta.

Om Mygg och Fästing är så ”naturligt”, hur kommer det sig 
då att det är klassat som bekämpningsmedel?

Svar: Alla produkter som säljs som mygg- och fästingmedel 
måste enligt lag vara registrerade hos Kemikalieinspek-
tionen och därmed uppvisa tillräcklig effekt. Vårt medel 
innehåller den enda godkända växtbaserade komponenten 
inom EU och i USA. Den är nära besläktad med andra, 
men mindre effektiva eteriska oljor som t.ex. Citronella, 
Lavendel och Tea tree.

Vanliga frågor om Mygg och Fästing:



Skyddar mot många insekter!
Köp inte flera flaskor för att skydda dig mot insektsbett. 
Mygg och Fästing är effektivt mot både stickande och 
bitande insekter som mygg, fästing, älgfluga, broms och 
knott. Spray och Roll-on Creme har samma effektiva skydd 
i upp till 6 timmar. Välj den variant som passar dig och din 
familj bäst – eller tillfället.

Spray för vandring och skogspromenader: Spraya i 
handen och stryk ut över exponerad hud eller spraya 
direkt över kläder, stövelskaft, hår och utrustning. Tänk på 
att vara extra försiktig med områden kring ögon och mun.

Roll-on Creme för ljumma sommarkvällar: Perfekt i hand-
väskan och skyddar brunbrända ben mot de små röda 
betten. Rolla på exponerad hud. Stryk ut med handen. 
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Sjö&Hav låter dig uppleva naturen fullt 
ut, utan att lämna några spår. Vi utvecklar 
miljöanpassade produkter för utomhus-
bruk med minimal inverkan på människa 
och miljö. Lätt biologiskt nedbrytbara och 
tillverkade i Sverige.

Det började redan 2004 då vi bestäm-
de oss för att ta fram en flytande tvål för 
att använda på landstället i Stockholms 
skärgård. Läs mer om oss på sjohav.se, 
bli inspirerad på vår Pinterest-sida och 
välkommen in på Instagram, #sjoochhav 


