
                   Етикет: Mondo Verde Via di qui esterni 

 

Наименование: Препарат за отблъскване на кучета и котки под формата на течност  Via di qui esterni  

Препарата против кучета и котки създава ароматна бариера, която има за цел да предпази от 

нежелано посещение на животни всички обработени с препарата повърхности. Препарата за кучета и 

котки е готов за употреба спрей помпа просто напръскайте повърхностите или местата, които не 

желаете да посещават кучетата или котките. Препарата има силен аромат, които дразни и най-вече 

отучва кучетата и котките да посещават обработените с препарата площи. Най- важното при 

употребата на този продукт е, че той създава навици в кучетата и котките като ги обучава чрез аромат 

който им е не приятен. Препарата Verde Via di qui esterni не наранява кучетата или котките само ги 

държи на страна от важните за вас зони. 

Употреба: 

Употребата на препарата против кучета и котки е лесна и ефективна, просто опръскайте местата, които 

животните маркират или пребивават. Аромата на препарата ги отблъсква на далеч от вашия двор или 

градина. При първоначална употреба на препарата  трябва да пръскате с него  по-често поне два пъти 

седмично целта е да се създаде навик в животните, че тази обработена площ е не подходяща за 

обитание от тях. Повтаряйте опръскването и след силни дъждове, тъй като препарата може да бъде 

отмит от дъжда и така ефективността му да спадне.Този препарат срещу кучета и котки представлява 

течност, която е подходяща за обработки на повърхност като: Бетонови пътеки, основи на къщи, 

плочки, огради, порти, всякакъв вид вертикални не порьозни повърхности. Преперата предназначен е 

за външна употреба. 

Предупреждения за опасности 

P102 - Пазете от деца 

P103 - Преди употреба използвайте етикета и информацията за продукта 

EUH208: Съдържа Цитронелол и Гераниол:може да предизвика алергична реакция 

Разходна норма : 

Според степентта на заселване.  

Употреба: Външна 

Целеви организми: Кучета котки 

Срок на годност: Виж маркировката 

Производител: Mondo Verde S.R.L. Viale.J.F. Kennedy,113-50038(F1) italia, tel:+3900558431935 

email:info@mondoverde.it 

Дистрибутор: ЕВРО ПЕСТ ЕООД гр.София ж.к Люлин 3 бл 380 тел 0700 10 522 еmail:evropest@abv.bg 

www.otrovi.com 

 


