INSI SPRAY
Aromatický spray
Objednací číslo: F 0600
Číslo schválení: 069-14/C
Osvěžující spray vhodný při zvýšeném výskytu parazitů. Přípravek můžete použít jako
osvěžující spray při procházkách v přírodě, po návratu z deštivé procházky, kdy srst
namokla a nemá již osvěžující vůni. Insi spray doporučujeme aplikovat na srst nebo
oblečení. Éterické oleje, tymiánový, cedrový, lavandinový, citronelový, jsou známé svými
repelentními účinky. Právě díky éterickým olejům, které tvoří hlavní obsahové složky
přípravku Insi spray, můžete škůdcům a parazitům znepříjemnit jejich činnosti. Tento
účinek přípravku se zvyšuje, pokud používáte na koupání a mytí olejový přípravek HY
INSI nebo HY NEUTRÁL s přidanými éterickými oleji. Zvířata se často olizují, je to pro ně
přirozená očista těla něco jako mytí. Po aplikaci přípravku nemusíte mít obavu z otravy.
Líh je silně těkavý rychle se odpaří, zůstanou pouze éterické oleje a ty neohrozí zdraví
zvířat ani vaše. Po aplikaci přípravku nemusíte zvíře izolovat a bránit tak styku zvířete
s dalšími zvířaty nebo členy rodiny.
Použití: Přípravek aplikujeme do srsti nebo na oblečení nejlépe před procházkou v lese
nebo na louce. Insi můžete použít i na provonění navlhlé srsti zvířátka.
Upozornění: Vzhledem k vyššímu obsahu alkoholu, který zde má funkci nosiče éterických olejů, je nutno upozornit na hořlavost přípravku. Nepoužívat v blízkosti otevřeného
ohně!
Při aplikaci nekouřit a nezacházet s otevřeným ohněm! Přípravek skladovat mimo dosah
dětí.
Obal: PET
Standardní balení: 100 ml, 200 ml
Doplňkové balení: 500 ml, 1000 ml

INCI: Alcohol denat.,Aqua, Cedrus atlantica Bark Oil, Eucalyptus
globulus Leaf Oil,Cymbopogon winterianus Herb Oil, Cymbopogon
schoenanthus Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lavandula
hybrida Oil, Thymus vulgaris Oil, Mentha piperita Oil, Illicium
verum Fruit/Seed Oil, Camphor, Pogostemon cablin Oil, Salvia
officinalis Oil, Ocimum basilicum Oil

Skladování: Uvedená trvanlivost přípravku se uchováváním
v temném a chladném prostředí
podstatně prodlužuje (nejlépe
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.
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