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Płyn na kleszcze i komary dla zwierząt Happs w sprayu 200
ml
 

Cena: 18,82 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Happs Płyn na kleszcze i komary dla zwierząt 200 ml

Marka
Happs

Cechy
odstrasza także meszki i osy, dla psów i kotów, aż do 6 h ochrony przed komarami,
IR3535 10%, geraniol 0,005%

Marka standaryzowana
Marka: Happs

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24 61-619 Poznań

Opis produktu
Płyn skutecznie chroni zwierzęta (psy, koty) przed ukąszeniami kleszczy, komarów,
meszek i os. Odstrasza komary i meszki aż do 6 h, a kleszcze i osy aż do 4 h.
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Kontakt
BROS Sp. z o.o.sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Miejsca narażone na ukąszenia spryskać z
odległości 15 cm, zwracając uwagę, aby preparat nie dostał się do oczu, nosa i pyska
zwierzęcia.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
200

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Pompka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 200

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 192
Wymagana szerokość na półce: 93
Wymagana głębokość na półce: 41

Waga
Waga brutto: 242

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 192
Szerokość: 93
Głębokość: 41
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Adres producenta
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

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: Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed
dziećmi. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać. Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Nie
wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie
potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż
wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności. Puste
opakowanie lub pozostałości produktu podlegają selektywnej zbiórce odpadów.
Substancje czynne: Butyloacetyloaminopropionian etylu (1R3535) 10 g/100 g (10%),
geraniol 0,005 g/100 g (0,005%). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:
7757/19.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płyn na kleszcze i komary dla zwierząt
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