Арпалит / Arpalit NEO
Състав: Ethanolum denat. 77,26 грама, Propanum / Butanum 21,75 грама, Permethrinum
0,47 г, Phenoxycarb 0,12 г, D-panthenolum 0,16 г, Phenyl Trimethicone 0,08 грама, 0,16
грама Parfum 100,0 грама вещество.
Характеристика: Срещу ектопаразити по кожата на животните,включително яйцата и
ларвите им под формата на аерозол.
Показания за използване: Ектопаразити при животните, преди всичко- кучета, котки,
змии и малки декоративни животни. Препарата е с удължено действие върху бълхи,
кърлежи, въшки и техните яйца и ларвни форми . Осигурява защита от повтарящи се
опаразитявания.
Препарата съдържа съставки, които осигуряват изхранване и блясък на косъма.
Аерозолната форма е подходяща за лесно използване при големи и млади животни.
Противопоказания: Да не се използва при болни и алергични животни, да не се
използват по време на кърмене. Да не се използва при животни на възраст под 2
месеца.
Приложение: Преди използване –да се разклаща. Флакона да се държи в изправено
положение. От разстояние 15-20 см чрез натискане на спрей нанесете препарата
върху
обработвания
участък
от
тялото.
Обработването се извършва върху цялата повърхност на тялото с изключение на
муцуната на животното. Космите или животинската кожа след лечението трябва да
бъдат леко влажни. Косменната покривка трябва да бъде разресана с гребен,четка или
с ръкавица,за да може препарата да проникне в кожата. За обработка на муцуната
напръскайте препарата на ръкавица и внимателно го втрийте ,за да не попадне в
естествените отвори. След 1 седмица лечението на животните може да се повтори.
След
лечение
животните
в
рамките
на
48
часа
не
се
къпят.
Препарата може да се използва при лечение на новородени животни с интензивно
пръскане и последващо изсушаване.
Внимание: Херметизиран флакон ! : Не излагайте на слънце и температури над 50 ° C.
Да не се изхвърля в огън. Не пръскайте върху открит пламък или друг нагорещен
материал. Да се съхранява далече от източници на запалване - Забранено е да се
пуши. Да се съхранява на недостъпно място за деца. Изхвърлете опаковката в
контейнери за отпадъци от хартия. Използвайте до датата, на дъното на патрона.
Съхранявайте отделно от храна, вода и фуражи. След нанасяне измийте добре ръцете
си
със
сапун
и
вода.
Съхранение: При температура 10-25 ° C. Внимание: Никога не се яде, пие или пуши
по време на използването. Не използвайте в близост до открит пламък. По време на
работа да се носят защитни ръкавици.
Опаковка: 150 мл.

