Pediline Pro

NAJBOLJŠI IZDELEK ZA KOPEL ZA PARKLJE
Krepi parklje,
brez težkih kovin in ormaldehida,
vsebuje irokospektralno razkužilo,
odlična moč prodiranja v globino.

Edinstvena formulacija

Uporaba v čredi

Pediline Pro je odlična raztopina za zdravljenje parkljev.
Zaradi posebne formulacije, s sinergističnim delovanjem
sestavin, obdrži moč učinkovanja tudi v stiku z organskim
materialom (gnojem) in pri nizkih temperaturah.

»

Pediline Pro se preventivno uporablja 5 dni na mesec
v kopeli za parklje na izhodu iz hleva/ molzišča.

»

Poskrbite, da je kopel za parklje čista.

Pediline Pro ima dokazano visoko stabilnost.

»

V primeru resnejših problemov s parklji priporočamo
uporabo Pediline Pro 7 dni zapored.

Varna uporaba
Pediline Pro ne vsebuje formaldehida, zato ni škodljiv
za ljudi in živali ter ne predstavlja nevarnosti za ožige
na koži (seskih).

Kopel za parklje

» Zamenjajte, ko jo je
prehodilo 200 krav,
oziroma ko v kopeli
ni več dovolj tekočine.

V Pediline Pro ni težkih kovin, zato ne onesnažuje
okolja!
Pediline Pro ni toksičen za ljudi, živali, niti za okolje!

Individualna uporaba
➊ Ni toksičen za ljudi in živali (ne vsebuje
formaldehida).

➋ Dolgo delujoča raztopina: obdrži moč delovanja

tudi pri mešanju s trdo vodo in raztopljenimi solmi.

➌ Deluje tudi pri nizkih temperaturah: lahko se ga
uporablja celo leto in v vseh klimatskih pogojih.

➍ Krepi parklje in ne povzroča krhkosti parkljev.
➎ Širok spekter delovanja proti bakterijam, virusom
in glivicam.

➏ Edinstvena formulacija z več načini delovanja.

Kopel za parklje:
» 5% raztopina

» Menjajte vsak dan, dokler se parklji ne pozdravijo.

Šok terapija:
» Škropljenje parkljev.
» Uporabite minimalno
5% raztopino, s
pršilko jo nanesite
direktno na prizadeti
parkelj.
» Ponavljajte 7 dni
zapored.

➐ Deluje tudi v prisotnosti organskih snovi.
➑ Ne vsebuje težkih kovin.
➒ Sinergistično delovanje zaradi kombinacije učinkovin
in adjuvansov.

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Prednosti po vrsti

Zastopa in prodaja:

Higiena je zdravje. Higiena je ključnega pomena v prehranjevalni verigi od vil do vilic. CID LINES poskrbi,da
higienski ukrepi učinkujejo. Združujemo rešitve 360° s prilagojenimi nasveti. Strmimo za najvišjo
ravnjostoritev in konstantno vlagamo v inovacije. Na ta način pomagamo našim partnerjem, da se
osredotočijona ključno: ohranjanje dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja in predvsem zdravja. Ker je
higienazdravje in zdravje pomeni večjo blaginjo za vse.
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