De anti-muggenpil:
slikken tegen prikken
Er zijn van die momenten waarop je de klok
wel hebt horen luiden, ,naar waar hangt de
klepel ook al weer? Zo'n mo,nent moet de
tekstschrijver hebben gehad toen die deze
advertentie opstelde.
KANNIBAALMUG
In de meeste natuur- en gezondheidswinkels is de
zogenaamde anti-muggenpil te koop. Vooral in de
zomer wordt reclame
gemaakt voor dit middel dat met zijn preventieve
werking
bescherming
biedt
tegen muggensteken.
Het middel Biotisan
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bevat
VANINSECTENSTEKEN
natuurlijke bestanddelen
waaronder
Apis Mellifica en
Culex pipins. De
stoffen
zouden
ervoor zorgen dat
de huid een muggen-afstotende geur
produceert, waar-
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onder die van de
L_llL----~~~~::'.
kannibaalmug, één van de grootste natuurlijke vijanden van de steekmug. Driemaal
daagse twee tabletjes zouden afdoende zijn.

POTJESLATIJN
Het gebruik van latijnse namen is
om te beginnen verre van volmaakt. De oplettende lezer heeft
allang gesignaleerd dat hier de
Apis mellifera worden bedoeld
(de honingbij) en de Culex
p1p1ens (gewone steekmug). Helaas beperkt de
tekst zich niet tot potjeslatijn. Ook bij de
inhoud kunnen vraagtekens worden gezet.
Dat een tabletje van
o.a. gemalen honingbij en steekmug
inderdaad de steekmug op een afstand
zou houden, lijkt

niet erg waarschijnlijk. Bekend is wel dat steekmuggen met geuren invloed uitoefenen op soortgenoten, maar dat is louter bedoeld om elkaar (mannetjes en vrouwtjes) aan te trekken. In de literatuur is
niets bekend over het gebruik van geuren om soortgenoten op afstand te houden.

REACTIE
Uit de reactie van de distributeur blijkt dat hier
inderdaad een overenthousiaste tekstschrijver bezig
is geweest. Het homeopatische middel is voor de
registratie aangemeld met de indicatie: tegen allergi-•
sche reacties op insectenbeten en steken. De homeopatische bestanddelen werken zuiver als een nosode.
Door deze in minimale verdunnig aan de mens te
geven, bouwt men een natuurlijke afweer op.
Overigens is Insectoral een afgeleid product van het
middel Culex-Complex. Dit middel is uitgebreid
getest op paarden en bleek zeer gunstige resultaten
te geven, aldus House of Nature, de nieuwe distributeur van het middel. ■
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