SOLUTII ÎMPOTRIVA INSECTELOR TÂRÂTOARE
Biolit împotriva insectelor târâtoare
400 ml

Biolit spray de suprafeţe este extrem de eficient pentru exterminarea furnicilor, puricilor, gândacilor, larvelor de molie, a peștișorilor aurii, a urechelnițelor şi a altor insecte târâtoare din
gospodărie. Emană parfum proaspăt de lămâie.

Biolit UNI împotriva insectelor zburătoare şi târâtoare
400 ml

Biolit Uni universal este extrem de eficient pentru exterminarea insectelor zburătoare şi târâtoare
din gospodărie. Emană parfum proaspăt de lămâie.

Biolit UNI PLUS cu efect repelent împotriva insectelor
400 ml

Biolit Uni plus spray universal este un produs eficient pentru combaterea şi exterminarea ţânţarilor,
muştelor, căpuşelor, furnicilor şi păianjenilor. Este potrivit pentru utilizarea atât la interior cât şi la
exterior. Produsul este conceput pentru deplasarea în siguranţă în zonele invadate de insecte.
Este conceput a fi utilizat pe terasă, la grătar, camping, în locurile de joacă pentru copii, etc.
Poate fi folosit și la interior, înlocuind aparatele electrice. Emană parfum proaspăt de lămâie.

Biolit Plus împotriva furnicilor
400 ml

Biolit Plus împotriva furnicilor este un spray de suprafeţe foarte eficient și cu efect de durată pentru
exterminarea furnicilor şi a altor tipuri de insecte târâtoare din gospodărie. După uscarea insecticidului,
efectul acestuia persistă timp de 8 săptămâni cu condiția ca această suprafață să nu fie spălată.

Biolit momeală insecticidă pentru furnici
2 bucăţi per cutie

Biolit Momeală insecticidă extermină în mod eficient furnicile (de tip Lasius). Conţine ingrediente alimentare atractive care atrag furnicile. Furnicile duc momeala în cuiburile lor ceea ce
asigură contaminarea si exterminarea întregii populaţii de furnici. Insectele mor după 3 - 7
zile de la ingerarea momelii.

SOLUTII ÎMPOTRIVA INSECTELOR ZBURĂTOARE
Biolit aparat electric cu rezervă lichidă împotriva țânțarilor
1 buc + 46 ml – 60 de nopţi fără ţânţari

Biolit - aparatul electric cu rezervă lichidă extermină şi ţine la distanţă ţânţarii, musculiţele şi alte
insecte mici. Aparatul electric este cu dublă utilizare, poate fi utilizat cu rezervă lichidă sau cu
pastile de rezervă.

Biolit rezervă lichidă împotriva ţânţarilor – 60 de nopţi
46 ml – 60 de nopţi fără ţânţari

Rezerva lichidă este concepută pentru aparatul electric Biolit. Aceasta extermină şi ţine la
distanţă ţânţarii, musculiţele şi alte insecte mici.

Biolit pastile de rezervă – împotriva ţânţarilor
20 de nopţi fără ţânţari

Pastile speciale împotriva ţânţarilor. Se utilizează împreună cu aparatul electric Biolit.

www.biolit.eu

Biolit Plus aparat electric împotriva muştelor și a țânțarilor – cu rezervă lichidă
1 buc + 46 ml

Biolit Plus aparat electric împotriva muştelor prezintă o eficiență crescută pentru protejarea împotriva
țânțarilor. Aparatul are utilizare dublă, poate fi utilizat cu rezervă lichidă sau cu pastile de rezervă.
(1 pastilă pe noapte funcționează de la 8 până la 10 ore). Dispozitivul este utilizat împotriva
ţânţarilor în special în dormitoare, cât și împotriva muştelor în sufragerii şi bucătării.

Biolit Plus rezervă lichidă împotriva muştelor și țânțarilor
46 ml

Rezervă lichidă doar pentru aparatul electric Biolit Plus împotriva muştelor și a țânțarilor

Biolit aparat electric cu temporizator împotriva ţânţarilor - cu rezervă lichidă
1 buc + 46 ml

Biolit aparat electric are un temporizator care dezactivează aparatul după 8 ore. Prezintă un mod
dublu de utilizare, poate fi utilizat cu rezervă lichidă sau cu pastile de rezervă.

Biolit KIDS împotriva ţânţarilor
1 buc + 35 ml

Biolit KIDS aparat electric este proiectat a putea fi utilizat în camerele copiilor, prezintă și rezervă
lichidă. Conţine extracte naturale de crizantemă - Chrysanthemum cinerariaefolium. Este eficient
împotriva ţânţarilor si este prevăzut cu sistem de siguranţă pentru copii – Bitrex, un ingredient foarte
amar care previne lingerea dispozitivului. Durata de funcționare este de 45 de nopţi a câte 8 ore.

Biolit KIDS rezervă lichidă împotriva ţânţarilor
35 ml

Rezervă lichidă numai pentru aparatul electric Biolit KIDS împotriva ţânţarilor

Biolit Turbo Super Power împotriva viespilor
500 ml

Spray pentru încăperi și suprafeţe, eficient împotriva viespilor și pentru distrugerea cuiburilor acestora. Un dispozitiv eficient de aplicare permite pulverizarea unei doze mai mari de substanţă activă pe
insectele vizate, de la o distanţă de până la 5 m. Datorită cantității mari de insecticid pulverizat,Biolit
Turbo are un efect imediat de răcire, care încetineşte mobilitatea și reacţiile insectei.

Biolit L împotriva insectelor zburătoare
400 ml

Biolit L spray pentru încăperi este extrem de eficient în exterminarea muştelor, ţânţarilor,
viespilor, moliilor şi a altor insecte zburătoare din casă. Emană un parfum proaspăt de lămâie.

SOLUTII ÎMPOTRIVA MOLILOR
Biolit M Gel cu parfum de lavandă împotriva moliilor
2 bucăţi

Biolit M gel – agațătoare cu gel împotriva moliilor și cu parfum de lavandă – este un insecticid
eficient care ţine la distanţă şi extermină moliile de haine. Protejează hainele pentru o perioadă
de până la 4 luni.

Biolit Plus M Gel împotriva moliilor şi acarienilor
Acţiune dublă. 3 buc. per cutie

Biolit Plus M gel este un insecticid eficient în exterminarea moliilor de haine şi acarienii din
gospodărie în toate stadiile de dezvoltare ale acestora. Protejează hainele pentru o perioadă de
până la 4 luni. Conferă hainelor un parfum plăcut de lavandă şi elimină acarienii care pot provoca
alergii. Eficienţă: 4 luni.
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SOLUTII ÎMPOTRIVA INSECTELOR – DIFFUSIL
Diffusil Repelent spray
200 ml

Diffusil Repelent are acţiune dublă – respinge si extermină! Este un spray extrem de eficient, care
nu doar ţine la distanţă, ci şi extermină ţânţarii, tăunii, căpuşele şi muştele de cal. Produsul poate
fi pulverizat pe piele, păr, haine sau încălţăminte.

Diffusil Kids Repelent
100 ml

Diffusil Kids Repelent este un spray cu efect protector destinat copiilor ce se aplică pe piele, păr
și haine. Acesta ţine la distanţă căpuşele, ţânţarii, tăunii, muştele, muştele de cal şi alte insecte
zburătoare. Conţine extracte din: (1) Aloe Vera care este un agent natural de calmare, hidratare
şi anti-inflamator, prezintă eficiență în procesul de distrugere a bacteriilor, virusurilor şi fungi; (2)
D-panthenol cu efect de vindecare şi de hidratare a pielii.
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