MÁSZÓ ROVAROK ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
Biolit csótány-és hangyairtó aeroszol
400 ml
Rendkívül hatékony termék a felületek kezelésére. A szer hangya, bolha, csótány, ezüstös pikkelyke,
fülbemászó, molylárva és egyéb mászó rovarok kiirtására szolgál.

Biolit Plus Hangyairtó aeroszol
400 ml
Rendkívül hatékony, hosszantartó hatással bíró hangya és egyéb, a háztartásban megtalálható mászó
rovarok irtására szolgáló termék. A szer hatása maximum 8 hétig tart.

Biolit Eco Ezüstös pikkelyke távoltartására szolgáló csapda
3 db
Olyan termék, mely nem tartalmaz rovarölő szert. A csapda élelmiszer-alapú csalogató anyagot
tartalmaz. A nem száradó, ragacsos csík segítségével ejti csapdába a rovarokat.

REPÜLŐ ROVAROK ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
Biolit Elektromos párologtató készülék időzítővel + Biolit szúnyogirtó folyadék
35 ml
Az elektromos párologtató időzítővel van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket 8 óra
elteltével. A készülék a Biolit szúnyogirtó lappal is üzemeltethető.

Biolit Elektromos, kombinált párologtató készülék Biolit szúnyogirtó folyadékkal
1 db + 46 ml
60 szúnyogmentes éjszaka
A Biolit kombinált elektromos párologtató készülék Biolit szúnyogirtó folyadékkal használva 60 éjszakán
keresztül tartja távol, illetve pusztítja el a szúnyogokat, muslicákat, legyeket, és egyéb apró rovarokat.
A készülék használható szúnyogirtó lappal is.

Biolit szúnyogirtó folyadék elektromos, kombinált párologtató készülékhez
46 ml
60 szúnyogmentes éjszaka
A Biolit elektromos párologtató készülékhez való Biolit szúnyogirtó folyadék 60 éjszakán keresztül
tartja távol, illetve pusztítja el a szúnyogokat, muslicákat, legyeket, és egyéb apró rovarokat.

Biolit szúnyogirtó lap elektromos párologtató készülékhez
20 db
A Biolit elektromos párologtató készülékbe való Biolit szúnyogirtó lap 20 éjszakán keresztül tartja
távol, illetve pusztítja el a szúnyogokat, muslicákat, legyeket, és egyéb apró rovarokat.

Biolit Plus Elektromos párologtató készülék Biolit Plus légy- és szúnyogirtó folyadékkal
1 db + 46 ml
Távol tartja és elpusztítja a legyeket, szúnyogokat, atkákat és más apró rovarokat. A kombinált készülék szúnyogirtó lappal is használható (1 lapka 1 éjszakára: 8-10 órán keresztül tartó hatás). A készülék
elsősorban a hálószobákat védi a szúnyogok ellen, a nappalit és a konyhát pedig a legyek ellen.
Biolit Plus légy- és szúnyogirtó folyadék elektromos párologtató készülékhez
46 ml
A Biolit Plus légy- és szúnyogirtó folyadék kombinált elektromos párologtató készülékhez használható. Távol tartja és elpusztítja a legyeket, szúnyogokat, atkákat és más apró rovarokat.

Biolit Elemes, hordozható párologtató készülék Biolit szúnyogirtó kazettával
1 db készülék, 1 db szúnyogirtó kazetta, 2 db AA elem
Elemes, hordozható párologtató készülék szúnyogok irtására. Javasolt kempingezéshez, kerti
grillezéshez, utazáshoz (olyan helyeken, ahol elektromos hálózat nem elérhető, vagy más típusú
a csatlakozó). Kültéren való tartózkodás ideje alatt övre is csatolható. 320 órán át hatékony.
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Biolit Plus Darázsirtó aeroszol
400 ml
Kiváló hatékonyságú darázs elleni szer felületen és légtérben történő alkalmazásra. Az új szórófej
lehetővé teszi, hogy nagyobb dózist jutasson a hatóanyagból a rovarra, biztonságos távolságból.
A szer azonnali bénító hatást fejti ki, így csökkentve a rovar mozgékonyságát.
Biolit légy-és szúnyogirtó aeroszol
400 ml
Rendkívül hatékony rovarirtó szer légy, szúnyog, darázs, molylepke és egyéb repülő rovar irtására az
otthonok légterében.

Biolit Légyfogó szalag
4 db
A Biolit légyfogó szalag segít gyorsan és hatékonyan megszabadulni a kellemetlen legyektől. Nem
tartalmaz rovarölőszert - így a környezetre nem jelent veszélyt.

MOLY ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
Biolit molyirtó gél levendula illattal
2 db
A levendula illatú, függeszthető rovarirtó nagy hatékonysággal távol tartja, és elpusztítja a ruhamolyokat. 4 hónapig biztosít védelmet ruhái számára.

Biolit Plus M ruhamoly- és házi poratka irtó gél
3 db
Molyok és atkák elleni függeszthető rovarirtó - Kettős hatás
Hatékony rovarirtó, mely távol tartja és bármilyen fejlődési fázisban elpusztítja a ruhamolyokat és atkákat a háztartásban. Kellemes illatot hagy maga után a ruhán. Távol tartja az atkákat, melyek allergiát
okozhatnak. 4 hónapig biztosít védelmet ruhái számára.

ROVAROK ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK - DIFFUSIL
Diffusil Kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol
150 ml, 200 ml
Kettős hatás – Távol tartja és elpusztítja a szúnyogot, kullancsot és bögölyt.
Távol tartja a csípő rovarokat és a kullancsot. Nagy hatékonyságú termék, amely nemcsak távol tartja, de el is
pusztítja a szúnyogot, bögölyt, kullancsot és a homoki legyet. Használható bőrön, hajon, ruhán, cipőn.

Diffusil Sensitív K kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol
100 ml
A rovarriasztó hatású, gyermekek számára kifejlesztett készítményt bőrre és ruhára egyaránt
használhatjuk. Hatékonyan tartja távol a kullancsokat, szúnyogokat, bögölylegyeket, legyeket,
homoki legyeket, és egyéb repülő rovarokat. Aloe Vera kivonatot tartalmaz, amely természetes
frissítő, hidratáló és gyulladáscsökkentő hatású. A D- Panthenol jótékony hatású, és hidratálja a bőrt.

PIACI BEVEZETÉSRE ELŐKÉSZÜLETBEN LÉVŐ TERMÉKEINK
Biolit Uni légy- és szúnyogirtó aeroszol
400 ml
Rendkívül hatékony, univerzális rovarirtószer. Elpusztítja a repülő és mászó rovarokat a háztartásban.
A citrom friss illatával.

Biolit Plus Elektromos párologtató készülék Biolit Plus légy- és szúnyogirtó koncentrált utántöltővel
Legyek és szúnyogok ellen
15 nap ( 24 óra/nap), Oldószer- és illatmentes, 1 db elektromos párologtató készülék+ 1 db utántöltő
A Biolit Plus Elektromos párologtató készülék Biolit Plus légy- és szúnyogirtó koncentrált utántöltővel távol
tartja és elpusztítja a legyeket és szúnyogokat. Az új típusú elektromos párologtató készülék az oldószer- és
illatmentes utántöltővel megbízhatóan véd a legyek ellen nappal, és a szúnyogok ellen éjjel, a 15 nap 24 óráján
át. A világító LED mutatja a készülék bekapcsolt állapotát, a zöld géltartalom jelzi a rovarok elleni védelmet.
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Biolit Plus légy- és szúnyogirtó koncentrált utántöltő
Legyek és szúnyogok ellen
15 nap ( 24 óra/nap), Oldószer- és illatmentes , 1 db utántöltő
Az új típusú Biolit Plus Elektromos párologtató készülékhez tervezett Biolit Plus légy- és szúnyogirtó koncentrált utántöltő távol tartja és elpusztítja a legyeket és a szúnyogokat. Az oldószer- és illatmentes koncentrált utántöltő megbízhatóan véd a legyek ellen nappal, és a szúnyogok ellen éjjel, a 15 nap 24 óráján át.

Biolit elektromos párologtató készülék Biolit K szúnyogirtó folyadékkal
1 db + 35 ml
A használata gyerekszobákban és gyermekek által használt helyiségekben ajánlott. Hatékony a szúnyogok
ellen. A Chrysanthemum cinerariaefolium daisy természetes kivonatát tartalmazza. A párologtató gyerekzárja megakadályozza, hogy a gyerekek kicsavarják a tartályt. 45 éjszakán át tartó hatás – 1 éjszaka = 8 óra

Biolit K szúnyogirtó folyadék elektromos párologtató készülékhez
35 ml
Szúnyogirtó folyadék elektromos párologtató készülékhez.

Biolit Turbo Darázsirtó aeroszol
500 ml
A Biolit Turbo Darázsirtó aeroszol rendkívül hatékony a légtérben, a felületeken és a fészekben tartózkodó darazsak ellen. Az aeroszol palack szórófeje lehetővé teszi, hogy akár 5 méteres távolságból nagy
mennyiségű szert juttassunk célzottan a darázsra. A nagymennyiségű rovarirtó szer kiáramlásával
egyidőben a Biolit Turbo lehűti a rovart, ami a mozgás lassulásához vezet.

Biolit Eco muslicacsapda (kicsi alma)
1 db
Megakadályozza a muslicák (borlégy, gyümölcslégy ) elterjedését, illetve jelentősen csökkenti
mennyiségüket az otthonokban, konyhákban, pékségekben, sörözőkben, éttermekben, boltokban
és egyéb nyilvános helyeken. Természetes tápanyagokat tartalmaz.

Biolit ECO darázs-, lódarázs és légycsapda + utántöltő
Természetes tápanyagot tartalmazó, csalogató hatású csapda, amely befogja, és összegyűjti a darazsakat, a lódarazsakat és a legyeket. Nem tartalmaz rovarirtó szert. Alkalmazható házak kertjében, teraszokon, gyümölcsösökben, szőlőtermő helyeken, ahol a darazsak és a legyek nagy száma problémát
okoz. Az 1 hónapig hatásos, 200 ml-es utántöltő beszerezhető a csapdához.

Biolit Uni Plus légy- és szúnyogirtó aeroszol
400 ml
Távol tartja és megöli a szúnyogokat, a legyeket, a kullancsokat, a hangyákat és a pókokat. Kültéren és
beltérben egyaránt használható. A rovaroktól nagymértékben fertőzött területek védelmére fejlesztették ki. Használható teraszon, grillezésnél, kempingezésnél, játszótereken, stb. Beltérben használva
helyettesíti az elektromos párologtató készülékeket.

A rovarölő- és riasztószereket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!
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Disztribúciós partner:
DunaChem Kft.,
H-1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Tel.: +361 88 62 450, Fax.: +361 88 62 460

Forgalmazó, engedélyek tulajdonosa:
EVM Zrt.,
H-1172 Budapest, Cinkotai út 26.,
Tel.: +36 1 253 1590, Fax: +36 1 253 1509

