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Značka, které
váš kůň důvěřuje.
Špičkové americké výrobky na českém trhu.

ULTRASHIELD® EX
INSECTICIDE & REPELLENT
Nejpokročilejší ochrana proti hmyzu v těch nejtěžších
podmínkách. Repelent odolný proti vypocení
a povětrnostním vlivům, který poskytuje ochranu na
až 17 dní po jedné aplikaci. To je nejdéle ze všech
repelentů nabízených na českém a slovenském trhu!
Odpuzuje a zabíjí bodavý hmyz, komáry, moskyty,
klíšťata a další obtížný hmyz. Obsahuje kondicionér
pro zlepšení kvality srsti a přípravek pro odfiltrování
části UV záření, výtažky z aloe a lanolinu. Je
připraven k aplikaci, nemusí se ředit.

Číslo schválení: MZDR
36305/2016/SOZ
Balení:
• láhev s rozprašovačem,
946 ml
• ekonomické balení 3,8l
Používejte repelent
bezpečně. Před použitím
si vždy přečtěte údaje na
obalu a připojené informace
o přípravku.

ULTRASHIELD® EX
MASKA PROTI HMYZU

OCHRANA
PROTI
HMYZU
Léto, slunce, teplo, dlouhé
dny a … množství obtížného
hmyzu. Chtěli byste ulevit
svému koni v náletech otravného hmyzu a zpříjemnit si
tak práci s ním či okolo něj?
Absorbine® pro své zákazníky přináší řadu produktů
Ultrashield®EX. Funkční
repelenty a revoluční maska
zaručí, že léto bude příjemným ročním obdobím pro
všechny bez výhrad.

Navržená speciálně k zajištění maximální ochrany
očí, uší a žuchev před obtížným hmyzem. Odráží
škodlivé paprsky, odráží teplo, přičemž zůstává
zachována skvělá průhlednost. Vyrobena
z unikátního materiálu Rip-Shield®, který je
odolný proti roztrhnutí. Na hlavě koně je zajištěna
dvojitým suchým zipem, včetně všitého očka
praktického ke krátkému převedení koně bez
nutnosti nasazovat ohlávku.
Velikosti:
Malý kůň (do 400 kg)
Velký kůň
Chladnokrevník

KONTAKTY
Ghoda s.r.o.
Výhradní distributor Absorbine
pro Českou republiku a Slovensko
Husinecká 10, 130 00, Praha
IČ: 02702789, DIČ: CZ02702789
Email: prodej@absorbinecz.cz
Telefon: +420 226 254 194
www.absorbinecz.cz, www.absorbinesk.sk

Obrázky mají informativní charakter. Některé etikety mohou být na evropském trhu prezentovány odlišně.

V USA se jedná o jeden z nejoblíbenějších
repelentů s přímým použitím na koně, poníky
a psy s prodlouženým účinkem. Evropská
legislativa bohužel neumožňuje udávat
informace o použití
repelentu na koně na
etiketě výrobků s vyšším
než podlimitním obsahem
pyretroidů.

