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PROSPECT -
 

SPRAY ECTOCID NATURAL pentru 
CÂINI, PISICI şi PĂSĂRI DE COLIVIE

- flacoane x 100 ml,500ml
COMPOZIŢIE: 

 100 ml spray conţine:

25 ml extract hidro-alcoolic de plante medicinale:    Pochivnic – 25 %
                                                                                    Lavandă – 25 %
                                                                                    Pelin Alb – 25 %
                                                                                    Vetrice – 25 %
        -  ad 100 ml Alcool izopropilic 

INDICAŢII:

Produs natural, gata de aplicare, recomandat ca adjuvant în tratamentul infestaţiilor cu pureci şi păduchi la toate speciile de 
animale.

Contine uleiuri esentiale liposolubile (linalol, thuion, thimol, naftachinona, azulena, geraniol, piretroizi naturali) cu proprietati 
insecticide si repellente asupra insectelor. Produsul afecteaza sistemul nervos al insectelor, efectul insecticid instalandu-se 
treptat. 

Acidul aristolohic din produs induce sterilitatea la insecte, impiedicand metamorfoza insectelor. 

Continand un amestec complex de substante insecticide, nu se instaleaza rezistenta insectelor la efectul insecticid al 
produsului.

Produsul nu este toxic pentru mamifere si pasari. 

MOD DE ADMINISTRARE: – uz extern. Se pulverizează soluţia la rădăcina firelor de păr şi pe piele, de la o distanţă de 10-
15 cm. Se indică 4-5 pulverizări pe kilogram. Nu se utilizează la animalele sub 3 luni. Se pulverizează şi adaposturile dupa o 
prealabila curatare a acestora.

La păsări: – se pulverizează soluţia sub aripi de la o distanţă de 10-15 cm. Se indică 1-3 pulverizări în funcţie de talie. Se 
pulverizează şi adaposturile, cuibarele, colivia dupa o prealabila curatare a acestora. Nu se indică la puii mai mici de 3 luni.

Tratamentul se repeta la intervale de 7 zile.

A se feri ochii şi alte zone sensibile. Nu se utilizează la animalele bolnave, convalescente, animale cu insuficienţă hepatică şi 
renală. Nu se utilizează la femelele gestante şi în perioada lactaţiei. Animalele pulverizate se ţin sub observaţie până se usucă 
blana (ferit de sursă de căldură, a nu lăsa să se lingă).

PRECAUŢII:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contaminarea alimentelor şi a furajelor.

Evitaţi contactul cu ochii, spălaţi mâinile după utilizare.

Pulverizarea se face în aer liber. Nu se utilizează în prezenţa unei surse de foc.

Nu se fumează în timpul utilizării. Nu se refoloseşte flaconul după golire.

PĂSTRARE: 

La temperatura camerei (15 – 25 grade C), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală.

VALABILITATE: 2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

PRODUCĂTOR:

S.C. PROMEDIVET SRL str. Lungă nr. 46/G SOVATA, jud. Mureş

Tel/fax: 0265-570 831; 074-4891024.


	- ad 100 ml Alcool izopropilic

