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- PROSPECT -

HERBATOP ECTO-PLUS 
antiectoparazitar oral 

antistress
-  flacoane x 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L -

CONŢINUT: 100 ml conţine: 

 extract hidro-alcoolic de plante medicinale: Vetrice, 

Lavandă,  

Flori de pei, 

Sovârv,  

Nuc. 

INDICAŢII: 

HERBATOP ECTO-PLUS este un produs concentrat natural, utilizat in apa de baut, ca adjuvant în 
tratamentul infestaţiilor cu pureci şi păduchi la toate speciile de animale. 

Reduce stressul colectiv la păsări.

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. Substantele active se dizolva in
grasimi si se elimina treptat din organism. 

Sangele devine neatractiv, toxic pentru paraziti, 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. Nu modifica gustul carnii si a oualor (la pasari). 
Timp de asteptare nu este.

Se recomandă folosirea la cabaline, rumegătoare mari şi mici, porcine, păsări, curci, porumbei, 
iepuri.

MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează pe cale orală, diluat în apă de băut, timp de 5-7 zile, în următoarele doze:

Mânji, viţei, purcei, miei: 1 ml/10 kg de 2 ori pe zi .

Păsări, curci, porumbei, iepuri: în apă de băut 2-5 ml/1 L apă, timp de 7-10 zile. 

Se recomandă cure lunare a câte 7-10 zile.

Se poate administra în continuu în caz de necesitate. Se poate folosi până la sacrificare.

CONTRAINDICAŢII: Nu sunt.

PRECAUŢII: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se refolosi flaconul după golire.

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

PRODUCĂTOR: S.C. Promedivet S.R.L. Sovata, str. Lungă nr. 46/G jud. Mureş
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