
НАТУРАЛЕН продукт
               неприятен за  ВЛЕЧУГИ  

1
0
0%

 NATURA

COMPOSITION
Aqua, Linum usitatissimum, Juniperus yugo, Ruta graveolens, Linalool, Geraniol, MATRICEU.B®, 
Gelling Agent, Solubilising Agent, Preservative Agent.

INFORMATION:
Effective, safe and active natural product. Oil-gel formulation based on natural essential oils, 
unpleasant for reptiles.
Suitable for: home and community environments, such as houses, schools, nursery schools, 
recreation centers, areas surrounding to swimming pool, farm holidays, urban green areas, rural 
areas, built-up areas, restaurants.
The product does not interfere with any kind of crop. Bio-eco-compatible.

FEATURES:
The reptile season lasts 8 months. Autumn is the hibernation period and we 
should prevent reptiles hole up close to homes. Spring and summer are the 
peak periods of activity and it is necessary to protect the areas close to 
houses or to any place of aggregation.

HOW TO USE:
Product ready to use, it has to be distributed in a zigzag path to 
delimit areas, both internal and external. One liter of product is 
enough for 15 linear meters, or to treat 5/10 burrows where reptiles 
take refuge during the winter when they go into hibernation.
For best results, distribute the product again every 15 days or 
after heavy rains.

Shake well before use.
Close the container after each use.
Packaging: 1lt
EXTERNAL USE
Dispose of the empty packaging according to the label 
instructions.
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    "Каквото и да си ПРЕДСТАВИШ
   ПРИРОДАТА вече го е направила"

Албърт Айнщайн



Изхвърляйте празните опаковки според инструкциите

след обилни валежи.
За най-добър резултат, третирайте с продукта на всеки 15 дни или 

NATURAL product
               unbearable to REPTILES 
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 NATURA

СЪСТАВ

Aqua, Linum usitatissimum, Juniperus yugo, Ruta graveolens, Linalool, Geraniol, MATRICEU.B®, 
Gelling Agent, Solubilising Agent, Preservative Agent.

ИНФОРМАЦИЯ:

Ефективен, сигурен, натурален продукт. Гелообразна формула съдържаща натурални етерични масла
неприятни за влечугите.

Подходящ за:домашни и обществени сгради - къщи, училища, градински центрове, зелени площи
площи около басейни, ресторанти и други.

Продукта не въздейства върху насажденията. Био-еко съвместим

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Активния сезон за влечугите трае 8 месеца. Есента е периода за хибернация и

активните сезони за влечугите и е необходимо да предпазим зоните близо до
домовете и сградите.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Продукта е готов за употреба, очертайте със зиг-загообразна линия
зоната около сградата. Един литър от продукта е достатъчен за 
15 линейни метра, или за третирането на 5/10 дупки на влечуги.

Разклатете добре преди употреба.

Затварйте бутилката след всяка употреба.

Опаковка: 1 л.

За външна употреба.

на етикета.
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REPTILES

fre
e from

RETTILIinnokua

RETTILIinnokua

RE
PT

ILE
S

IN
SE

CT
S

RO
DE

NT
S

MI
TE

S
MO

LE
S

        “Whatever you can IMAGINE,
   NATURE has already created it”

Albert Einstein

Дистрибутор: "Инсекта Благоевград" ООД
тел.+359 893 694200 e-mail: office@otrovite.com

трябва да обезопасим дупките на влечугите близо до дома. Пролетта и лятото са


