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FoliaStim® B Liquid
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The Netherlands
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יבואן: משק בר הדס
מושב מגן שאול 40 1935200
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Composition: הרכב :
Boron (B), soluble in water 2% w/w | 2.1% w/v בורון )B( מסיס במים
Seaweed Extract 15% w/w | 16.2% w/v מיצוי אצות ים

תכולה:

ארץ מוצא: הולנד

משקל נטו: 5.4 ק"ג
סגולי: 1.08 ק"ג/ל'

 0°C :טמפרטורת התגבשות
1+/- 8 :pH

ת. יצור: 9 - 2018
ת. תפוגה: 9 - 2020

מס’ אצווה: 28191301

לשימוש  חקלאי בלבד - לא  לשימוש  ביתי. | יש לנער היטב לפני השימוש.
Ascophyllum( עם תמיסת מיצוי אצות ים )B( הינו דשן המשלב בורון ”Foliastime B Liquid“ | כללי

 Foliastime B Liquid” .(nodosum” משפר חנתה, התמיינות תאים ומחזק את דפנות התא. שילוב יסודות 
הזנה עם תמצית אצות ים משפר את קליטתם ואת תנועתם בצמח. בנוסף, מיצוי אצת ים משפר את עמידות 

הצמח לעקות ומשפר צימוח. מתאים לדישון עלוותי.
הוראות אחסון | טמפרטורת אחסון: 25°C - 5°C. אחסן את המוצר באריזתו המקורית. שמור במקום מוצל, 

יבש ומאוורר. 
אזהרות | הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים. הרחק מחומרים דליקים ומחום. המנע מבליעה של 
החומר. המנע ממגע עם העור והעיניים. לבש ביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן בזמן הכנת התמיסה 

ובמהלך הטיפול בתכשיר. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים 15 דקות ולפנות לרופא 
במקרה הצורך.

שילובים | בריסוס  המשלב “Foliastime B Liquid” עם תכשירים אחרים, יש לערוך בדיקה השוללת נזקים 
אפשריים. אין לשלב עם שמנים.

הערות | יש להשתמש בהתאם להוראות מדריך מוסמך. למרות בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין היצרן 
אחראי לכל תוצאה ונזק ישירים או עקיפים הנגרמים כתוצאה מהתכשיר או מהשימוש בו, שכן היצרן איננו 

אחראי על אופן השימוש ואחסון התכשיר. כל הסכנות הכרוכות בשימוש אחסון המוצר, הן באחריות הצרכן 
בלבד. למידע טכני ובטיחותי אנא עיין באתר היבואן והיצרן.


