
Effective Use for the Greatest Value
Fourmidor® is supplied in a convenient 25g cartridge for the greatest speed and ease  
of application.

Three drops of around 3-4mm in diameter (weighing approximately 0.03g) are  
recommended to be applied directly from the pack every linear meter along visible  
ant trails. 

For maximum stability and effectiveness bait drops should be placed on  
non-absorbent horizontal surfaces, with external applications protected from rainfall  
in bait stations or with suitable coverings wherever possible.

It is advisable to check treated areas 1-2 weeks after the initial application.  
If complete bait consumption and continued ant activity indicates a particularly large  
or challenging infestation a further application may be required.

When used according to the label, each 25g cartridge of Fourmidor® will be sufficient  
to treat infestations extending to around 250 metres of ant runs.

This brochure is intended as advice.
The recommendations for use provided with each product should be carefully observed.

 Proven, low dose fipronil efficacy
 Irresistible sugar rich formulation 
 Rapid and complete ant colony control
 Quick and easy to use indoors and out

Fourmidor® is a registered trademark of BASF.
Fourmidor® contains fipronil. 
Fourmidor® is a product for professionals. Use biocides safely.  
Always read the label and product information before use.

Please insert your local address information and company name

Fourmidor®

The high efficacy ant bait  
for complete colony control
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The high efficacy ant bait  
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Wysokiej jakości preparat do zwalczania mrówek,  
zapewniający całkowitą likwidację kolonii

 � Skuteczna substancja aktywna – fipronil

 � Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie spadzi

 � Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii

 � Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Skuteczna substancja aktywna – fipronil
Fourmidor® to nowy preparat dla profesjonalistów, który łączy 
niezawodność i skuteczność substancji aktywnej fipronil, znanej z 
preparatu do zwalczania karaczanów Goliath® Żel.

Należący do grupy fenylopirazoli, fipronil jest niesamowicie silną 
substancją zaburzającą działanie centralnego układu nerwowego, 
skuteczną w niskich dawkach. 

W przeciwieństwie do organofosforanów, karbaminianów czy 
pyretroidów, fipronil działa na receptory GABA w kanale chlorkowym 
zakłócając przekaz impulsów elektrycznych, co prowadzi do śmierci 
poprzez nadmierne pobudzenie.

Dzięki temu jest niezwykle cenny, zwłaszcza w programach mających na 
celu ograniczenie wykształcania odporności u owadów.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na 
bazie spadzi
Fourmidor®  skutecznie zwalcza hurtnicę pospolitą (Lasius niger) i 
podziemnicę zwyczajną (Lasius flavus) oraz inne gatunki mrówek, 
należące do podrodziny Formicinae.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie słodkiej spadzi, bardziej 
płynna niż klasyczne żele, opracowana została na podstawie badań 
i doświadczeń, które potwierdziły wyższą atrakcyjność takiej formy 
przynęty dla robotnic.

Powoduje nieodpartą chęć pobrania przynęty przez żerujące mrówki, 
które nie są w stanie wykryć obecności substancji owadobójczej.

Dzięki swojej atrakcyjności i przesunięciu działania w czasie preparat jest 
pobierany natychmiastowo. Następnie mrówki przenoszą preparat do 
gniazda, gdzie dzielą się nim z całą kolonią (trofalaksja).

Formidor® to nowy insektycyd, szczególnie wartościowy dla profesjonalistów ze 
względu na niezawodność w zwalczaniu mrówek. 

Formidor® to gotowa do użycia przynęta z substancją czynną fipronil, która znana 
jest ze swojej skuteczności.

Formidor® wykorzystuje występującą u mrówek naturalną skłonność do dzielenia 
się pokarmem, co prowadzi do szybkiej i całkowitej likwidacji kolonii.

Formidor® jest szybki, łatwy i bezpieczny w aplikacji dzięki opakowaniu z 
dozownikiem. Możliwe jest ekonomiczne zastosowanie i wykonanie zabiegu z 
troską o środowisko.

Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii
Stężenie 0,05% fipronil-u w przynęcie specjalnie dobrano, aby mrówki po 
pobraniu preparatu Fourmidor® miały wystarczająco dużo czasu, aby podzielić się 
smakowitą spadzią z innymi osobnikami w kolonii przed swoją śmiercią.

Badania potwierdzają, że Fourmidor® wykazuje działanie bójcze po upływie 12-24 
godzin od pobrania.  
Osobniki dorosłe, larwy i królowe są zwalczane nawet po spożyciu niewielkiej 
dawki preparatu, co prowadzi do całkowitej likwidacji kolonii w ciągu 10-14 dni.

Fourmidor® to szybsze działanie i większa skuteczność w porównaniu z innymi 
powszechnie stosowanymi preparatami do zwalczania mrówek.

Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń
Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta w formie płynnego żelu, którą można 
szybko, łatwo i precyzyjne aplikować bez potrzeby rozcieńczania i używania 
dodatkowego aplikatora (np. pistoletu do żeli).

Preparat przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach oraz na 
zewnątrz budynków. Jest praktycznie bezwonny dla ludzi i posiada bardzo niską 
toksyczność dla zwierząt stałocieplnych.

Powyższe oraz fakt, że jest niedrażniący oraz nie stwarza zagrożenia dla dróg 
oddechowych powoduje, że jest bezpieczny po profesjonalnie wykonanym zabiegu, 
nawet w miejscach szczególnej troski (np. szpitale czy zakłady przetwórstwa 
żywności), w pobliżu ludzi czy zwierząt.

Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o przenoszenie, przechowywanie czy 
przygotowanie do aplikacji. Preparat pozostaje skuteczny oraz bezpieczny przez swój 
okres ważności.

Niska zawartość substancji aktywnej oraz niska toksyczność dla ssaków, przy 
możliwości dokładnej aplikacji sprawiają, że Fourmidor® jest jednym z najbardziej 
przyjaznych dla środowiska preparatów do zwalczania mrówek.

Skuteczność działania 3 substancji aktywnych na kolonię hurtnicy
zwyczajnej (Lasius niger)
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Proven, Low Dose Fipronil Efficacy
Fourmidor® brings the proven insect-controlling power and reliability 
of fipronil – well known in leading cockroach bait, Goliath – to the 
professional European ant control market.

Fipronil is an extremely potent disruptor of the insect central nervous 
system, working at very low dose rates and offering a novel unique 
mode of action for professional ant control.

In contrast to either organophosphates and carbamates or 
pyrethroids, the most commonly used active ingredients, fipronil 
acts on the GABA-regulated chlorine channel between neurons, 
decreasing the periodic inhibition of electrical impulses and leading to 
death through over-excitation.

This makes it especially valuable in strategies designed to minimise 
the development of insecticide resistance. 

Irresistible Sugar Rich Formulation
Fourmidor® is most effective against black garden ants (Lasius niger,  
Lasius neglectus), and other species of the sub-family, Formicinae 
such as Tapinoma erraticum and Tetramorium caespitum.

It is formulated as a sugar rich liquid – rather than a more solid  
gel – building on research and experience confirming the particular 
appeal of liquid, carbohydrate-based baits to worker foraging ants.

Irresistible to foraging ants, which cannot detect the insecticide active, 
and maintaining both its attractiveness and activity over an extended 
period, the bait is readily consumed. It is then rapidly transferred back  
to the nest to feed the entire colony through the communal food  
sharing behaviour of trophallaxis.

Rapid and Complete Colony Control
The 0.05% concentration of fipronil is carefully balanced to ensure that ants 
consuming Fourmidor® have sufficient time to share the palatable sugar rich widely 
throughout the colony before succumbing.

Research shows the insecticide begins to have a lethal effect between 12 and 24 hours 
after ingestion. Adults, larvae and queens consistently die following even low levels of 
consumption, leading to complete colony collapse within 10-14 days.

More reliable control than other commonly used ant control insecticides due to its 
transfer effect.

Quick and Easy to Use Indoors and Out
Fourmidor® comes as a ready-to-use liquid bait for quick, easy and carefully targeted 
application to infested areas without the need for dilution or spray equipment.

Designed for use both in and around domestic and commercial buildings, it is virtually 
odourless to humans. When used outdoor, the product should be placed in bait 
stations or, when not possible, applied in cracks and crevices, to be protected from 
rain and minimize access to non-targets.

No special handling requirements, storage measures or application precautions are 
required to maintain efficacy and its physical properties.

Fourmidor® is a valuable professional insecticide bait delivering complete  
and reliable ant control. 

Fourmidor® is a ready-to-use formulation of proven, high potency insecticide,  
fipronil for consistent and lasting effects.

Fourmidor® exploits the natural feeding behaviour of colonial ants to ensure rapid  
and complete whole colony control.

Fourmidor® is quick and easy to apply for a great cost-effective treatment.

Fourmidor®

 Imidacloprid  Fourmidor®

Laboratory testing of the efficacy of Fourmidor® against a severe infestation  
of Black Ants (Lasius Niger)
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Fourmidor®: Efficacy

Fourmidor® to nowy insektycyd, szczególnie wartościowy dla profesjonalistów 
ze względu na niezawodność w zwalczaniu mrówek.

Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta z substancją czynną fipronil,  
która znana jest ze swojej skuteczności.

Fourmidor® wykorzystuje występującą u mrówek naturalną skłonność do  
dzielenia się pokarmem, co prowadzi do szybkiej i całkowitej likwidacji kolonii.

Fourmidor® jest szybki i prosty w aplikacji dzięki opakowaniu z dostosowaną  
do formulacji igłą.

Goliath® Gel.

Fourmidor® skutecznie zwalcza hurtnicę pospolitą (Lasius niger)  
i podziemnicę zwyczajną (Lasius flavus) oraz inne gatunki mrówek,  
należące do podrodziny Formicinae, jak np. mrówka anatolijska  
(Lasius neglectus), koczowniczka czarna (Tapinoma erraticum),  
murawka darniowiec (Tetramorium caespitum).

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie słodkiej spadzi, bardziej  
płynna niż klasyczne żele, opracowana została na podstawie badań  
i doświadczeń, które potwierdziły wyższą atrakcyjność takiej formy  
przynęty dla robotnic.

Powoduje nieodpartą chęć pobrania przynęty przez żerujące mrówki,  
które nie są w stanie wykryć obecności substancji owadobójczej.

Dzięki swojej atrakcyjności i przesunięciu działania w czasie preparat jest 
pobierany natychmiastowo. Następnie mrówki przenoszą preparat do 
gniazda, gdzie dzielą się nim z całą kolonią (trofalaksja).

Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta w formie płynnego żelu, którą  
można szybko, łatwo i precyzyjne aplikować bez potrzeby rozcieńczania  
i używania opryskiwaczy

Zaprojektowany do użytku zarówno w budynkach mieszkalnych, jak  
i komercyjnych, jest praktycznie bezwonny dla ludzi. W przypadku stosowania 
na zewnątrz, produkt należy umieścić w karmnikach dezynsekcyjnych, a gdy  
nie jest to możliwe, stosować w pęknięciach i szczelinach, pod przykryciem,  
tak aby minimalizować ryzyko zmycia przez deszcz, czy też pobrania przez  
inne organizmy.

Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o przenoszenie, przechowywanie 
czy przygotowanie do aplikacji. Preparat pozostaje skuteczny przez swój  
okres ważności.

Skuteczna substancja aktywna – fipronil
Fourmidor® to nowy preparat dla profesjonalistów, który łączy 
niezawodność i skuteczność substancji aktywnej fipronil, znanej z 
preparatu do zwalczania karaczanów Goliath® Żel.

Należący do grupy fenylopirazoli, fipronil jest niesamowicie silną 
substancją zaburzającą działanie centralnego układu nerwowego, 
skuteczną w niskich dawkach. 

W przeciwieństwie do organofosforanów, karbaminianów czy 
pyretroidów, fipronil działa na receptory GABA w kanale chlorkowym 
zakłócając przekaz impulsów elektrycznych, co prowadzi do śmierci 
poprzez nadmierne pobudzenie.

Dzięki temu jest niezwykle cenny, zwłaszcza w programach mających na 
celu ograniczenie wykształcania odporności u owadów.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na 
bazie spadzi
Fourmidor®  skutecznie zwalcza hurtnicę pospolitą (Lasius niger) i 
podziemnicę zwyczajną (Lasius flavus) oraz inne gatunki mrówek, 
należące do podrodziny Formicinae.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie słodkiej spadzi, bardziej 
płynna niż klasyczne żele, opracowana została na podstawie badań 
i doświadczeń, które potwierdziły wyższą atrakcyjność takiej formy 
przynęty dla robotnic.

Powoduje nieodpartą chęć pobrania przynęty przez żerujące mrówki, 
które nie są w stanie wykryć obecności substancji owadobójczej.

Dzięki swojej atrakcyjności i przesunięciu działania w czasie preparat jest 
pobierany natychmiastowo. Następnie mrówki przenoszą preparat do 
gniazda, gdzie dzielą się nim z całą kolonią (trofalaksja).

Formidor® to nowy insektycyd, szczególnie wartościowy dla profesjonalistów ze 
względu na niezawodność w zwalczaniu mrówek. 

Formidor® to gotowa do użycia przynęta z substancją czynną fipronil, która znana 
jest ze swojej skuteczności.

Formidor® wykorzystuje występującą u mrówek naturalną skłonność do dzielenia 
się pokarmem, co prowadzi do szybkiej i całkowitej likwidacji kolonii.

Formidor® jest szybki, łatwy i bezpieczny w aplikacji dzięki opakowaniu z 
dozownikiem. Możliwe jest ekonomiczne zastosowanie i wykonanie zabiegu z 
troską o środowisko.

Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii
Stężenie 0,05% fipronil-u w przynęcie specjalnie dobrano, aby mrówki po 
pobraniu preparatu Fourmidor® miały wystarczająco dużo czasu, aby podzielić się 
smakowitą spadzią z innymi osobnikami w kolonii przed swoją śmiercią.

Badania potwierdzają, że Fourmidor® wykazuje działanie bójcze po upływie 12-24 
godzin od pobrania.  
Osobniki dorosłe, larwy i królowe są zwalczane nawet po spożyciu niewielkiej 
dawki preparatu, co prowadzi do całkowitej likwidacji kolonii w ciągu 10-14 dni.

Fourmidor® to szybsze działanie i większa skuteczność w porównaniu z innymi 
powszechnie stosowanymi preparatami do zwalczania mrówek.

Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń
Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta w formie płynnego żelu, którą można 
szybko, łatwo i precyzyjne aplikować bez potrzeby rozcieńczania i używania 
dodatkowego aplikatora (np. pistoletu do żeli).

Preparat przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach oraz na 
zewnątrz budynków. Jest praktycznie bezwonny dla ludzi i posiada bardzo niską 
toksyczność dla zwierząt stałocieplnych.

Powyższe oraz fakt, że jest niedrażniący oraz nie stwarza zagrożenia dla dróg 
oddechowych powoduje, że jest bezpieczny po profesjonalnie wykonanym zabiegu, 
nawet w miejscach szczególnej troski (np. szpitale czy zakłady przetwórstwa 
żywności), w pobliżu ludzi czy zwierząt.

Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o przenoszenie, przechowywanie czy 
przygotowanie do aplikacji. Preparat pozostaje skuteczny oraz bezpieczny przez swój 
okres ważności.

Niska zawartość substancji aktywnej oraz niska toksyczność dla ssaków, przy 
możliwości dokładnej aplikacji sprawiają, że Fourmidor® jest jednym z najbardziej 
przyjaznych dla środowiska preparatów do zwalczania mrówek.

Skuteczność działania 3 substancji aktywnych na kolonię hurtnicy
zwyczajnej (Lasius niger)
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Testy laboratoryjne skuteczności działania Fourmidor® na kolonię 
hurtnicy zwyczajnej (Lasius niger) 
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Skuteczna substancja aktywna – fipronil
Fourmidor® to nowy preparat dla profesjonalistów, który łączy 
niezawodność i skuteczność substancji aktywnej fipronil, znanej z 
preparatu do zwalczania karaczanów Goliath® Żel.

Należący do grupy fenylopirazoli, fipronil jest niesamowicie silną 
substancją zaburzającą działanie centralnego układu nerwowego, 
skuteczną w niskich dawkach. 

W przeciwieństwie do organofosforanów, karbaminianów czy 
pyretroidów, fipronil działa na receptory GABA w kanale chlorkowym 
zakłócając przekaz impulsów elektrycznych, co prowadzi do śmierci 
poprzez nadmierne pobudzenie.

Dzięki temu jest niezwykle cenny, zwłaszcza w programach mających na 
celu ograniczenie wykształcania odporności u owadów.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na 
bazie spadzi
Fourmidor®  skutecznie zwalcza hurtnicę pospolitą (Lasius niger) i 
podziemnicę zwyczajną (Lasius flavus) oraz inne gatunki mrówek, 
należące do podrodziny Formicinae.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie słodkiej spadzi, bardziej 
płynna niż klasyczne żele, opracowana została na podstawie badań 
i doświadczeń, które potwierdziły wyższą atrakcyjność takiej formy 
przynęty dla robotnic.

Powoduje nieodpartą chęć pobrania przynęty przez żerujące mrówki, 
które nie są w stanie wykryć obecności substancji owadobójczej.

Dzięki swojej atrakcyjności i przesunięciu działania w czasie preparat jest 
pobierany natychmiastowo. Następnie mrówki przenoszą preparat do 
gniazda, gdzie dzielą się nim z całą kolonią (trofalaksja).

Formidor® to nowy insektycyd, szczególnie wartościowy dla profesjonalistów ze 
względu na niezawodność w zwalczaniu mrówek. 

Formidor® to gotowa do użycia przynęta z substancją czynną fipronil, która znana 
jest ze swojej skuteczności.

Formidor® wykorzystuje występującą u mrówek naturalną skłonność do dzielenia 
się pokarmem, co prowadzi do szybkiej i całkowitej likwidacji kolonii.

Formidor® jest szybki, łatwy i bezpieczny w aplikacji dzięki opakowaniu z 
dozownikiem. Możliwe jest ekonomiczne zastosowanie i wykonanie zabiegu z 
troską o środowisko.

Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii
Stężenie 0,05% fipronil-u w przynęcie specjalnie dobrano, aby mrówki po 
pobraniu preparatu Fourmidor® miały wystarczająco dużo czasu, aby podzielić się 
smakowitą spadzią z innymi osobnikami w kolonii przed swoją śmiercią.

Badania potwierdzają, że Fourmidor® wykazuje działanie bójcze po upływie 12-24 
godzin od pobrania.  
Osobniki dorosłe, larwy i królowe są zwalczane nawet po spożyciu niewielkiej 
dawki preparatu, co prowadzi do całkowitej likwidacji kolonii w ciągu 10-14 dni.

Fourmidor® to szybsze działanie i większa skuteczność w porównaniu z innymi 
powszechnie stosowanymi preparatami do zwalczania mrówek.

Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń
Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta w formie płynnego żelu, którą można 
szybko, łatwo i precyzyjne aplikować bez potrzeby rozcieńczania i używania 
dodatkowego aplikatora (np. pistoletu do żeli).

Preparat przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach oraz na 
zewnątrz budynków. Jest praktycznie bezwonny dla ludzi i posiada bardzo niską 
toksyczność dla zwierząt stałocieplnych.

Powyższe oraz fakt, że jest niedrażniący oraz nie stwarza zagrożenia dla dróg 
oddechowych powoduje, że jest bezpieczny po profesjonalnie wykonanym zabiegu, 
nawet w miejscach szczególnej troski (np. szpitale czy zakłady przetwórstwa 
żywności), w pobliżu ludzi czy zwierząt.

Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o przenoszenie, przechowywanie czy 
przygotowanie do aplikacji. Preparat pozostaje skuteczny oraz bezpieczny przez swój 
okres ważności.

Niska zawartość substancji aktywnej oraz niska toksyczność dla ssaków, przy 
możliwości dokładnej aplikacji sprawiają, że Fourmidor® jest jednym z najbardziej 
przyjaznych dla środowiska preparatów do zwalczania mrówek.

Skuteczność działania 3 substancji aktywnych na kolonię hurtnicy
zwyczajnej (Lasius niger)
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Skuteczność zapewniająca 
maksymalne korzyści
Fourmidor® jest dostępny w 25 gramowym opakowaniu z dozownikiem, 
który pozwala na szybką i łatwą aplikację. 

Zaleca się stosować jedną kroplę preparatu o średnicy 3-4 milimetrów 
(masa ok. 0,03 grama) co 30 centymetrów wzdłuż ścieżek owadów.

W celu zapewnienia maksymalnej stabilności i skuteczności, krople pre-
paratu należy aplikować na niechłonne poziome powierzchnie. Preparat 
użyty na zewnątrz pomieszczeń należy chronić przed zmyciem, stosując 
specjalne karmniki na przynęty żelowe lub odpowiednie osłony, jeśli jest 
to możliwe. 

Po upływie 1-2 tygodni zaleca się inspekcję miejsca, gdzie przeprowad-
zono zabieg. Całkowity pobór przynęty oraz dalsza obecność mrówek 
wskazują na dużą lub trudną do zwalczenia populację mrówek, dlatego 
drugi zabieg preparatem może być wymagany.

W przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami jedno 25-gramowe opa-
kowanie Fourmidor® wystarczy do przeprowadzenia zabiegu na około 
250 metrach ścieżek mrówek.

Niniejsza broszura ma jedynie charakter informacyjny.
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania załączonych do każdego produktu.

   Skuteczna substancja aktywna – fipronil

   Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie spadzi 

   Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii

   Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania 
problemów związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych.

Wysokiej jakości preparat do zwalczania 
mrówek, zapewniający całkowitą 
likwidację kolonii

Wysokiej jakości preparat do zwalczania 
mrówek, zapewniający całkowitą 
likwidację kolonii

Fourmidor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF.
Stosuj biocydy w bezpieczny sposób.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dołączonymi do produktu.

Więcej informacji można uzyskać od:
BASF Polska Sp. z o.o. - Professional & Specialty Solutions
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 98 29
fax (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl

Produkt
premiowany w 
„Pest Control

Partner BASF”.
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Fourmidor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF.
Stosuj biocydy w bezpieczny sposób.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dołączonymi do produktu.

Więcej informacji można uzyskać od:
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Fourmidor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF. 
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych  
środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę  
i ulotkę informacyjną.

Więcej informacji można uzyskać od:
BASF Polska Sp. z o.o. – Professional & Specialty Solutions
Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
tel. (22) 570 98 29
www.pestcontrol.basf.pl

Niniejsza broszura ma jedynie charakter informacyjny.  
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania załączonych do każdego produktu.

Wysokiej jakości preparat do  
zwalczania mrówek, zapewniający  
całkowitą likwidację kolonii


