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COMPOSITION
Aqua, Urtica dioica, Linum usitatissimum, Glycerin, Geraniol, Linalool, MATRICEU.B®, Gelling Agent, 
Solubilising agent, Preservative agent.

INFORMATION:
Effective, active and safe natural product. Oil-gel formulation based on natural essential oils 
unwanted by moles.
Suitable for: gardens, golf courses, grass and fields for crops (intensive, vegetable, horticultural).
The product does not interfere with any kind of crop. Bio-eco-compatible.

FEATURES:
THE SPECIAL OIL-GEL COMPOSITION ENSURES A LONG LASTING ACTION.

HOW TO USE:
Use:  4 simple steps are enough:
1) Locate the hole and the path;
2) Remove a small portion of ground to clear the hole;
3) Pour 100 ml per tunnel;
4) Cover the hole with the ground.
For a preventive action, mark off the area once a month with a 5 cm 
strip of product (1000 ml are enough for a treatment of 20 linear 
meter).
In case of high infestations, it is recommended to repeat the 
treatment several times.

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 създала"

Албърт Айнщайн



Изхвърляйте празните опаковки според инструкциите
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 NATURA

СЪСТАВ:
Aqua, Urtica dioica, Linum usitatissimum, Glycerin, Geraniol, Linalool, MATRICEU.B®, Gelling Agent, 
Solubilising agent, Preservative agent.

ИНФОРМАЦИЯ:

Подходящ за: градини, голф игрища, полета с насаждения и др.
Продукта не въздейства върху насажденията. Био-еко-съвместим.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Гелообразното състояние на продукта осигурява дълготраен ефект.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Следвайте 4 прости стъпки:
1)   Локализирайте тунела.
2)   Премахнете малка част от земята, за да почистите дупката.
3)   Сипете 100 мл от препарата.
4)   Покриите дупката със земя.
За превантивно действие, маркинайте района веднъж месечно с 5 см
лента от продукта (1 л е достатъчен за обработка на 20 ленейни
метра).

обработката няколко пъти.

Разклатете добре преди употреба.

За външна употреба.

на етикета.
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 NATURAL product, 
  unpleasant and unbearable
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        “Whatever you can IMAGINE,
   NATURE has already created it”

Albert Einstein

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

В случай на висока заселеност, се препоръчва да се повтори

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

Опаковка: 1 л.
Затваряйте бутилката след всяка употреба.


