
MOSKITIER 
 

Ārīgai lietošanai dzīvniekiem. 

Izsmidzināms kopšanas  līdzeklis dažādu lidojošu insektu – knišļu, dunduru, mušu, odu un 
moskītu, ka arī ērču atvairīšanai un dzīvnieku pasargāšanai no insektu un ērču radītajām 
problēmām. 
 
Lauksaimniecības dzīvnieki ik dienas ir pakļauti dažādu kukaiņu uzbrukumiem. Pavasara - vasaras 
periodā pieaug mušu, spindeļu, odu, knišļu un citu lidojošo kukaiņu, kā arī ērču radīto problēmu skaits.  
Daudz lielāka problēma par niezi un stresu ir insektu pārnēsāto slimības riska pieaugums. Pārmērīga 
mušu klātbūtne mītnēs, piemēram, ievērojami samazina izslaukumu. Nemierīgus un nervozus 
dzīvniekus ir daudz grūtāk aprūpēt. 
Moskitier efektīvi novērš un/vai mazina insektu un ērču uzbrukumus dzīvniekiem, tāpēc dzīvnieki kļūst 
mierīgāki. Produkts satur īpaši izvēlētas dabiskās ēteriskās eļļas, kas  atvaira insektus. Šo eļļu aromāts ir 
ļoti patīkams .  
Moskitier nekairina ādu, neizraisa alerģiskas reakcijas un neizmaina dzīvnieka apmatojuma krāsu. 
Produkts  ir drošs lietošanai  dzīvniekiem.  
Savu aktivitāti Moskitier saglabā līdz 7 stundām pēc pielietošanas. 
 

Lietošanas mērķis: dzīvnieku pasargāšanai no lidojošiem insektiem un ērcēm.  
Lietošana: rūpīgi apsmidziniet dzīvnieka ķermeni. Izvairieties no produkta  nokļūšanas uz deguna 
spoguļa, nāsīs  vai acīs. Apstrādi atkārtojiet pēc nepieciešamības, vislabāk – pēc katras slaukšanas 

reizes. Piemērots regulārai lietošanai. 
 

 
UZMANĪBU! Satur: limonēnu, ģerāniju, beta-pinēnu. 
Uzliesmojošs šķidrums un gāze. Var izraisīt ādas alerģisku reakciju. Bīstams acīm. Produktam ir 
negatīva ietekme uz ūdenī dzīvojošiem organismiem; rada ilgstošas sekas. Ja sazināties ar ārstu, 
parādiet iepakojumu vai etiķeti. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt karstuma avotu tuvumā - karstas 
virsmas, atklāta uguns un citi. Nededzināt. GADĪJUMĀ, JA NEJAUŠĪBAS PĒC, IEKĻŪST ACĪS: nekavējoties, 
dažas minūtes skalot ar lielu daudzumu tekoša ūdens. Izņemiet lēcas, ja tādas ir. Turpiniet acu 
skalošanu. Ja nepatīkamās sajūtas nemazinās - sazinieties ar ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: āda rūpīgi 
jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ādas kairinājuma vai izsitumu gadījumā: sazinieties ar ārstu. 
 
Sastāvs: ūdens, etanols, izopropilspirts, glicerīns, PEG-20 gliceril laurāts, nātrija lauretsulfāts, 
tetranātrija EDTA, d-limonēns, Citrus aurantium dulcis (apelsīnu ) eļļa, Citrus limonum (citronu ) eļļa, 
Pelargonium graveolens (ģerāniju ) ziedu eļļa, Melaleuca alternifolia (Tējas koka ) lapu eļļa, 
kaprilglikols, fenoksietanols, heksilēnglikols, citrāls, citronelols, linalols, geraniols. 
 
Uzglabāt sausā, vēsā, tumšā vietā. 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā 
Sērija un derīguma termiņš norādīti uz oriģinālās uzlīmes.  
 
Iepakojums: 650 ml plastikāta pudele ar izsmidzinātāju. 
 
Ražotājs: Over Group, Polija. 
Izplatītājs: SIA ”BERTAS NAMS";Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060. 


