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Ectocid Natural Cabaline Spray
 flacon x 500 ml- 

Compoziţie: 

  100 ml spray conţine:

    - 50 ml extract hidro-alcoolic din plante medicinale

    -  până la 100 ml Alcool izopropilic  

Indicaţii:

 Produs natural, recomandat ca adjuvant în tratamentul infestaţiilor cu muşte, ţânţari, pureci, căpușă şi 
păduchi la cabaline. Repelent pentru muște (tăuni) , țânțari. Conține uleiuri esențiale liposolubile (linalol, 
thuion, thimol, naftachinona, azulena, geraniol, piretroizi naturali) cu proprietăți insecticide  și repellente 
asupra insectelor. Produsul afectează sistemul nervos al insectelor, efectul insecticid instalându-se treptat. 

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

Conținând un amestec complex de substanțe insecticide, nu se instalează rezistența insectelor la efectul  
insecticid al produsului. Produsul nu este toxic pentru mamifere și păsări. 

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.  Se pulverizează şi adăposturile după o 
prealabilă curățare a acestora. A se feri ochii şi alte zone sensibile. Nu se utilizează la animalele bolnave, 
convalescente, animale cu insuficienţă hepatică şi renală. Animalele pulverizate se ţin sub observaţie până 
se usucă părul (ferit de sursă de căldură, a nu lăsa să se lingă).

Precauţii: A nu se utiliza la indivizii care sunt alergici la unul dintre componenţii produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  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. 
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