NatraLife
STICKER

נאטרלייף

תחליב אורגני

The best solution for chemical-free, post harvest treatment.

נאטרלייף

NatraLife - BCZ

נאטרלייף הינו תחליב ביו-אורגני לטיפול לאחר
קטיף בפירות וירקות ,העוזר לשמור על טריות
התוצרת החקלאית

• חומר פעיל :שעוות דבורים אורגנית 1%-7%
• מיועד לחקלאות אורגנית

אמצעי זהירות ומיגון
אין הוראות מיוחדות

ناترليف هو مستحلب بيو اورجاني(بيوعضوي)لعالج بعد قطيف
الفواكه واخلضار الذي يحافظ على نضاره املنتوج الزراعي

הוראות שימוש
• נער היטב לפני השימוש
• שטוף ויבש היטב את התוצרת המיועדת
לטיפול
• התחליב מוכן לשימוש  -אין צורך בדילול
• יבש היטב את התוצרת לאחר הטיפול ולפני
אחסנה
* *נא ליצור קשר עם החברה להוראות יישום
מפורטות

אזהרות
אין אזהרות מיוחדות

Directions for use:
• Shake the solution befor use
• Wash and dry all produce befor application (in
**)some cases after application as well
• The solution is ready for use - do not dilute
• Apply the solution evenly by dropping or spraying
onto rollers or brushe, by sponge or by handheld
spray applicator
• Dry by ventilation after treatment & befor cool
control storage
**Please contact Natratec for further information
and guidelines on product use
ارشادات االستعمال
 .1خضها جيدا قبل االستعمال
 .2اغسل ونشف جيدا املنتوج قبل معاجلتها
 .3املستحلب حاضر لالستعمال
 .4نشف جيدا املنتوج بعد املعاجله وقبل التخزين
 .5من اجل احلصول على تعليمات مفصله اكثر رجاء االتصال مع الشركه .املنتجه

השמדת אריזות ריקות
ללא הוראות מיוחדות ,מיכלים
ניתנים למחזור
עזרה ראשונה
• במקרה בליעה יש לשתות
הרבה מים .במידה ומופיעות
תופעות לוואי יש לפנות לרופא
• במגע עם העיניים יש לשטוף
היטב במים
• במגע עם העור יש לשטוף
במים

מידע לרופא
המרכז הארצי ליעוץ רפואי
בהרעלות ,ביה”ח רמב”ם
חיפה ,טל04-8541900 .

קרא התוית בעיון

תאריך עדכון המדבקה :אוקטובר .2009

Read label carefully before use
סכנות לסביבה
אין לשפוך סמוך למקורות מים או במקווי מים

ال يوجد خطر بيئي معروف ناجت عن االستعمال الصحيح للمستحضر

לשימוש חקלאי בלבד

אופן היישום
בבית האריזה על-ידי ריסוס או טבילה

لالستعمال الزراعي فقط

• החומר אינו מומלץ למחזור  -אין להחזיר
עודפי חומר למיכל
• שטוף את מערכת היישום היטב עם מים
• אפשר לשפוך למערכת הביוב

איחסון
• הרחק מהישג ידם של ילדים
• אחסן בטמפרטורת החדר במקום מקורה
• הרחק משמש ישירה על אריזת המוצר

מס’ אצווה:

תכולה:

04 6962 944
טלפון
04 6961 473
פקס
www.natratec.com
Telephone 972+ 4 6962 944
Facsimile 972+ 4 6961 473
info@natratec.com

Email

טיפול בתכשיר שנשפך
שטיפה עם מים

נאטרטק אינטרנשיונל בע”מ
אזור התעשייה 2
ת.ד 3646 .קצרין 12900

Natratec International Ltd.
Industrial Area 2
PO.Box 3646 Katzrin
Z.C. 12900 Israel.

מפוקח ע”י
אגריאור

לוגו
כשרות

תאריך תפוגה:

מספר רשיון הגה”צ7159 :

