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קס טו ירוק. סנו
 לקטילת

 ונמלים מקקים
 מזון בסביבת הנמצאים
ילדים. אי

טוקס  דוחה ירוק סנו
קוטל ם ו  במהירות מקקי

א אך הבזק.  בעל הו
 ביותר נמוכה רעילות

 זהו לכן אדם. לבני
אלי המוצר  האידי
ת לריסוס מו מקו  ב

 ילדים חדרי כמו רגישים
 ובסביבות

מזון.

400£ - .
 ויתושים. זבובים קוטל

נפול). (ריכוז
 נמצא הפעיל החומר
 כפול בריכוז זר; בתרסיס
 שבתרסיסים מזה
א ״ -400£״ אחרים,  הו

 בלתי בצורה יעיל תרסיס
א רגילה.  מלבד קוטל, הו

 גם ויתושים, זבובים
ם ם מקקי  זוחלי

ומעופפים.
 מחוץ גם יעיל ״ -400£׳׳

 על בפיקניק, :לבית
 (אגב, ובגינה. המרפסת

 בו להשתמש תהססי אל
א בגינה.  פוגע אינו הו

בצמחים).

 אדום. סנוטוקס
 יתושים ודוחה משמיד

הביבים.
 את מכיר לא מי

קס! טו ה מוצר סנו  ז
 רבים בבתים משמש
 היעיל ההגנה כאמצעי

 מן להיפטר והמקובל
קס היתושים. טו  סנו

 לשימוש בעיקר מיועד
 כמו אז הבית. בתוך

:שאומרים
 קחי הבעיה! מה

קס. טו סנו

300£ - .
 באופן מקקים חסלי

 לשלם בלי מקצועי,
למקצוענים.

 ידרשו כמה יודעת את
 לחיטוי השנה ממך

ת חסלי הדירה!...  א
ם  מקצועי באופן המקקי

 למקצוענים. לשלם מבלי
"300£  חומר מכיל ״ -

ם המשמיד ריסוס  חרקי
 במשך שובם את ומונע

 הריסוס. לאחר רב זמן
ם משנה זה אין  תבחרי א

200£ב״ לרסס  או ״ -
 שני אלה ״. -300£ב־״

 שפותחו שונים חומרים
 למנוע כדי במקביל
ם  מערכת לפתח מהמקקי

חיסונית.
 ״ ״£. סדרת של מרכיביה
 ברבבות עצמם הוכיחו

 חוברת בארה״ב. בתים
 מצורפת מפורטת הסבר

 קראי ״. 1->300ל״ גם
 בעיון, אותה
 נקי קיץ לך ומובטח

ם. ממקקי

 ג.5 - אלתוש
 האישי המגן

 על ולמריחה להתזה
הגיף.

ש רססי  על אלתו
 החשופים האברים

שים  יחפשו והיתו
 אחר. קורבן להם

 ריח מפיץ אלתוש
 אך נעים, לימון

ת מרחיק  א
שים  באופן היתו
 ניתן מוחלט.

 בו להשתמש
 בבית, בפיקניק,

ם. בגינה  ובמילואי
 חסכוני מוצר זהו

 כל לעומת ביותר
ם  האמצעי

ת החשמליים  לדחיי
אלתוש־צ! יתושים.

ם  לעור גם מתאי
ם מרחי ילדייך. ת  או

 גם ומובטח
 נקי קיץ להם

מיתושים.

200£- .
 בשלבי המקקים להדברת

הדגירה.
ם לגמור מעדיפה את ת  או

ם! כשהם ה קטני  מ
״. -200£״קחי הבעיה!

 הפלסטיק צינורית
 למיכל לכל המצורפת
 לרסס לך מאפשרת
 ומאחורי בחריצים

 את תשמידי כך הארונות.
ת הביצים  בשלבי הנמצאו

הדגירה.
 גם יעיל ״ -200£״

 ולקטילת רגיל לריסוס
ם.  הסבר חוברת מקקי

 מצורפת מפורטת
למיכל.
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