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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

από το 1976

NitroFarm

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.
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PROVECTA
Ένα καινοτόμο προϊόν με υβριδικό τρόπο δράσης

που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση των 

εντόμων σε δύσκολα μέρη.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ημεθυλο-τρανσσιλοξάνιο τροποποιημένο με αλκυλενοξείδιο.
Τα παράσιτα συνοδεύουν τους ανθρώπους κάθε μέρα. Οι χημικές μέθοδοι ελέγχου τους, με την πάροδο του χρόνου 
συντελούν ώστε τα παράσιτα υγειονομικής σημασίας να αποκτήσουν ανθεκτικότητα στις χημικές ενώσεις που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνα. Οι θεραπείες που 
χρησιμοποιούν φυσικά μέσα δράσης είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για την αποτελεσματική καταπολέμηση των 
παρασίτων χωρίς να αναπτύσσεται ανθεκτικότητα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: =Δεν περιέχει φυτοφάρμακα. =Λειτουργεί με φυσικό τρόπο. =Έχει ταχεία δράση. =Αυξάνει 
την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων  υγειονομικής σημασίας. =Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την παρουσία 
αποθηκευμένων  προϊόντων.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Βοηθητικό πρόσθετο προϊόν που αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας. Πρώτο 
στην Ευρώπη εξειδικευμένο βοηθητικό για DDD. Δεν επιτρέπει την ανοσοποίηση παρασίτων. Λειτουργεί αμέσως. 
Λειτουργεί με φυσικό τρόπο. Δεν περιέχει φυτοφάρμακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπου δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τοξικά παρασκευάσματα.

Ιδιότητες προϊόντος:
Το PROVECTA® είναι ένα άμεσο, εξειδικευμένο, εξαιρετικά αποτελεσματικό και καινοτόμο σκεύασμα με φυσικό 
μηχανισμό δράσης σχεδιασμένο για την καταπολέμηση των ανθεκτικών σε εντομοκτόνα υγειονομικής σημασίας 
πληθυσμών παρασίτων που κατοικούν σε δύσκολα σημεία. Δεν επιτρέπει την ανοσοποίηση του εμβολιασμού των 
παρασίτων. 
Το PROVECTA® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αραίωση με νερό και ως πρόσθετο στα εντομοκτόνα υγειονομικής 
σημασίας που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του πληθυσμού ανθεκτικών παρασίτων που κατοικούν σε 
δύσκολα μέρη. 
Το Provecta® παρέχει αυξημένη έκθεση των εντόμων στο εντομοκτόνο.
Το PROVECTA® επιτρέπει μια διαφορετική προσέγγιση στον έλεγχο παρασίτων στο σπίτι. Το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για έρποντα και ιπτάμενα έντομα, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Στη θεραπεία 
(απολύμανση) παπιών, σε χώρους όπου, λόγω της ιδιαιτερότητας (νοσοκομείο, σανατόριο), δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τοξικά παρασκευάσματα που συνιστώνται για χορήγηση σε μείγμα μόνο με νερό. 
Το PROVECTA® είναι ένα φυσικό παρασκεύασμα που βασίζεται στην τεχνολογία All-in-Web. Μετά την εφαρμογή 
αναπτύσσεται ένα χωρικό δίκτυο πολυμερών το οποίο, με εξωτερική ακινητοποίηση των αρθρόποδων, αναστέλλει την 
ικανότητά τους να αναπτυχθούν. Ως συνέπεια, τα έντομα καταπολεμόνται αποτελεσματικά. Προετοιμασία για τοπική 
χρήση με οικιακό ψεκαστήρα (LV). Δεν αφήνει υπολείμματα, δεν απαιτείται περίοδο χάριτος.

Συσκευασίες: 20ml/50ml/100ml
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