
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание на продукта

Укрепването на имунната система на растенията е от съществено значение за осигуряване на 
техния здравословен и балансиран растеж. За да гарантираме жизнеността и защитата на вашите 
растения, разработихме Minigarden Bug Off , ново решение за стимулиране и укрепване на 
естествената защита на растенията срещу вредители и болести. С Minigarden® Bug Можете да 
изберете добавка най-подходящи за всяко растение да растат здраво и естествено защитени.

Minigarden® Buf Off Red, имунната добавка, съдържаща биологичен тор, който подобрява общите 
условия на отглеждане на растението. Minigarden® Buf Off Red се предлагат в индивидуални дози 
от 7 ml, които се разреждат в 1,25l вода.

Състав

Информация за съставките:
40.13% Калиев (K) соли на мастни киселини от растителен произход
59.87% Емулгатори

Приложение

Биологичен тор да се пръска като допълнителен източник. Подобрява общите условия на растеж. 
Едно саше (7ml) в 1.25 литра вода. Пръскайте цялото растение. Повторете на всеки 8 дни, по време 
на по-голям растеж и докато температурата и влажността са високи. Предназначен за домашна 
градинарство.

Физични и химични свойства

Физическо състояние: Течно

Външния вид: Течно

Цвят: Тъмно бежово

Water Разтворимост: Напълно разтворим

Експлозивни свойства: Не е експлозив

Запалимост: Незапалим

Minigarden Bug Off Red
Имунитет добавка за защита



Съдържа: 12 индивидуални дози, 1 брошура с инструкции и 1 брошура

Опаковка детайли

Сашета - индивидуални дози

Съдържа: 7 ml of Имунитет добавка за защита, Minigarden® Bug Off Red

Размери: 8 x 10 cm

Материал: 4 слоя - отпечатана хартия с покритие, полиетилен (водна пароизолация), алуминий (кислород, 
светлина и водна пароизолация) и пополиетилен (херметично термозапечатване).

Друго:

Пакет за продажба - кутия

Размери: 15 x 2.3 x 10.3 cm

Материал:

Нето Тегло: 84 g

Печатен картон

Кутия за транспорт и дисплей

Съдържа: 60 Опаковки

Размери: 77 x 30 x 11 cm

Материал:

Нето Тегло: 6.00 кг

Печатен картон

Бруто Тегло: 8.20 кг

Also available in Minigarden Bug Off range

Пакетирани и разпределени от
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Minigarden Bug Off Blue – Имунитет на жизненост добавка

запечатани и когато се отварят, не могат да бъдат затворени
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