Insect Free: dé effectieve oplossing van het dazenprobleem. Op basis van icaridine,

insect
free

officieel erkend voor het afweren van dazen! Uitstekende praktijkresultaten.
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beschermt paard, pony & ruiter

O Dazen (Tabanidae) zijn bijtende en
bloedzuigende insecten. De regendaas
(ook paardenvlieg, steekvlieg of dazerik
genoemd) is de meest voorkomende.
O Dazen zijn razendsnel en achtervolgen
hun prooi langdurig en agressief. De pijnlijke beten, vaak door dunne kledij heen,
veroorzaken jeukbulten en infecties.
O Dazen zijn ook een groot veiligheidsprobleem omdat ze paniek veroorzaken bij
paard én ruiter.

tegen dazen
& andere insecten
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FREE, met icaridine,
@ INSECT
brengt de oplossing
O De enige molecule die erkend is voor
paard én mens.
O Insecten voelen zich niet meer aangetrokken tot de huid van paard of mens.
O Zo blijft het bijten achterwege.
O Concreet: Insect Free beschermt paarden
24 uur lang tegen dazen, muggen en
vliegen. Bij de mens
beschermt Insect
Free 8 uur tegen
muggen en 5 uur
tegen dazen.
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FREE heeft nog meer
8 INSECT
uitstekende eigenschappen
O Insect Free biedt ook 4 uur bescherming
tegen teken, zowel bij mens als paard.
O Insect Free beschermt ook bij hogere
temperaturen en transpirerende paarden, wanneer andere producten hun effect verliezen.
O Insect Free heeft een aangename geur
en kleeft of vlekt niet.

In de praktijk
O Het product vanop 15 à 20 cm
op het paard vernevelen, zo
goed mogelijk overal. Vermijd wel directe behandeling
op slijmvliezen en wonden.
O Bij de ruiter aanbrengen op
blootgestelde lichaamsdelen
(handen, armen, benen). Het
gezicht met de handen inwrijven,
niet op de ogen aanbrengen.
O Voor manèges of meerdere paarden tegelijk
is er de 2.5 liter verpakking. De inhoud overgieten in een drukspuit en hiermee de paarden behandelen.

Pur & Calm:
op basis van look

O voor afweer van dazen, muggen, vliegen,
wespen en teken.

O ideaal in stallen
O kan stuk per stuk uitgetrokken en afgescheurd worden.

O werkt ondersteunend bij immuun-, ademhalings- en verteringsstelsel van paarden.

Bio Kill: meest verkochte
insecticide in België

Herbruikbare vliegenval
met Vliegenlokstof

Hippo Power:
dieptereiniger voor stallen

O tegen alle vliegende en kruipende insecten in en om stallen.

O bevat een zakje wateroplosbare lokstof
O vangt en verteert tot 20000 vliegen
O vliegenlokstof = meer dan 10 navullingen

O ecologische en krachtige reiniger

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 193/B.Bevat: 2,2 g / l permethrine 25 / 75 cis / trans.

Uitzondering biocide verordening (EU)528/2012 Art 2.5 (a)

Reuzenvliegenvanger
vangt massaal vliegen weg
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Relax doekjes
handige ‘wipes’ met icaridine

