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Obroża przeciw pchłom dla kotów Happs 35 cm x 2 sztuki
 

Cena: 27,32 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Happs Obroża przeciw pchłom dla kotów

Marka
Happs

Cechy
35 cm długości, wodoodporna, imidachlopryd 10,6 %, ekstrakt z margosy 0,125 %,
geraniol 0,01 %, zwalcza larwy i dorosłe osobniki, do 4 miesięcy ochrony

Marka standaryzowana
Marka: Happs

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu
Obroża do zwalczania pcheł u kotów. Eliminuje zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy.
Działanie zapewniające pełną ochronę rozpoczyna się w ciągu ok. 2 dni od założenia
obroży i utrzymuje się aż do 4 miesięcy. Obroża jest odporna na wodę, a wygodne
zapięcie umożliwia regulowanie jej długości.
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Kontakt
BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Wyjąć obrożę z opakowania i dostosować ją do obwodu szyi kota za
pomocą regulowanego zapięcia - powinna być dłuższa od obwodu szyi o ok. 1-2 cm.
Najlepiej zacząć stosować obrożę jeszcze przed początkiem sezonu występowania
pcheł. W celu zapewnienia 4-miesięcznego okresu ochrony, obroża powinna być
noszona stale. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać obwód obroży,
szczególnie w okresie szybkiego wzrostu kociąt. Produkt jest wodoodporny, jednak
należy unikać długotrwałego moczenia obroży oraz jej kontaktu z szamponem, gdyż
może to spowodować osłabienie działania.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 167
Wymagana szerokość na półce: 111
Wymagana głębokość na półce: 21

Waga
Waga brutto: 30

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 167
Szerokość: 111
Głębokość: 21

Adres producenta
Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań,
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tel.: (61) 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl www.happs.pl

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań,
tel.: (61) 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl www.happs.pl

Telefon kontaktowy
(61) 826 25 12

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.happs.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Produkt tylko dla zwierząt. Nie stosować u kociąt poniżej 4
miesięcy, kotek karmiących, zwierząt chorych i w okresie rekonwalescencji. Nie
stosować równocześnie z innymi środkami owadobójczymi i przeciwpasożytniczymi.
Nie pozwalać na połknięcie, lizanie lub żucie obroży przez zwierzęta. Uwaga H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102
Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość /
pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208
Zawiera ekstrakt z margosy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Pierwsza pomoc: Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia
skontaktować się z lekarzem. Skutki uboczne nie są znane. Przechowywać z dala od
żywności. Substancja czynna: imidachlopryd 10,6 g/100 g (10,6 %) 1,25 g/obrożę,
ekstrakt z margosy z tłoczonego na zimno oleju z nasion Azadirachta Indica,
ekstrahowany ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym 0,125 g/100 g (0,125 %) 0,015
g/obrożę, geraniol 0,01 g/100 g (0,01 %) 0,0012 g/obrożę. Nr pozwolenia na obrót
produktem biobójczym: 8159/20.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Obroża przeciw pchłom dla kotów

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

