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WASP GUARD  

 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
Wasp Guard – De unieke ontgeurder met essentiële olie en dubbele werking die uw omgeving fris en wespvrij houdt. 
Wasp Guard is een unieke organische deodorantformule die wordt geleverd in een gemakkelijk te gebruiken, draagbaar en 
herbruikbaar blikken doosje, dus gemakkelijk vast te klemmen op tafels of toonbank of gewoon op zak of in de tas mee te 
nemen, klaar om opnieuw te worden gebruikt. Wasp Guard is ontwikkeld door een ervaren team van chemici om een 
aantrekkelijke citrusgeur te bieden in combinatie met unieke eigenschappen die een 100% natuurlijk, effectief maar 
onschadelijk wespenafweermiddel bieden. 
 
WERKWIJZE 
Essentiële oliën worden reeds duizenden jaren gebruikt voor cosmetische doeleinden, evenals voor hun spirituele en 
emotionele stimulerende eigenschappen. Ze staan ook bekend om hun uitgesproken aroma en insectenwerende 
eigenschappen. Op basis van deze basiseigenschappen is een unieke combinatie van oliën ontwikkeld en geproduceerd door 
zowel stoomdestillatie als koude persing, die de zuiverste essentiële oliën oplevert die veel krachtiger zijn dan de planten 
waaruit ze oorspronkelijk zijn geëxtraheerd. Deze unieke formule maakt het nu mogelijk om een luchtverfrisser te produceren 
die een effectieve barrière tegen wespen vormt.  
Wespen hebben een sterk reukvermogen.  
WASP GUARD gebruikt dit hoogontwikkelde wesp-specifieke reukvermogen om ze met ons WASP GUARD-product eenvoudig 
weg en weg te jagen van waar de container staat. 
 
Aan tafel: 

• Voorzie één Wasp guard capsule per 4 tafelgasten 
• Open de capsule 15 minuten voor het tafelen 
• Een schild van essentiële oliën spreidt zich rond je tafel 
• Geniet comfortabel van je zomertafel! 
• Sluit de capsules ne het tafelen en geniet een heel seizoen lang van je Wasp Guard 

 
EIGENSCHAPPEN  
WASP GUARD in het kort 
- 100% biologisch, gemaakt van een speciale mix van natuurlijke oliën 
- Compact ontwerp, past perfect in een tas 
- Herbruikbaar, gaat tot 12 maanden mee 
- Ontwikkeld, getest en geproduceerd in Duitsland 
- Alleen al in Duitsland verkocht aan meer dan 50.000 klanten 
- Geen direct huidcontact vereist 
- Onafhankelijk getest en aanbevolen “zeer effectief” door een vooraanstaande entomoloog 
 
PRESENTATIE 
WASP GUARD is verkrijgbaar in een zeer compacte verpakking van 20 g, zeer gemakkelijk mee te nemen en kan op een tafel of 
een ander oppervlak worden geplaatst of gewoon in een zak of tas worden opgeborgen, klaar voor gebruik wanneer nodig. 
 

 
 


