Descrição do produto
O reforço do sistema imunitário das plantas é essencial para assegurar o seu
crescimento são e equilibrado. Para garantir a vitalidade e proteção das suas
plantas, desenvolvemos o Minigarden® Bug Off, uma nova solução para estimular e
reforçar as defesas naturais das plantas contra pragas e doenças. Com o
Minigarden® Bug Off pode escolher o suplemento mais adequado a cada planta para
crescerem saudáveis e naturalmente protegidas.
Minigarden® Buf Off Red, suplemento imunitário vitalidade é composto por adubo
orgânico, indutor de resistências na planta e que as fortalece contra condições
adversas. Minigarden® Buf Off Red está disponível em doses individuais, uma
saqueta com 8 ml para diluição em 1,25L de água.

Composição
Elementos fertilizantes:
40,13%
59,87%

Sais potássicos de ácidos gordos vegetatais
Emulsionantes

Água desmineralizada até completar 100%.

Dosagem e Aplicação

FICHA TÉCNICA

Fertilizante biológico para aplicação em pulverização como fonte adicional de
potássio; melhora as condições gerais do cultivo. Uma saqueta (7 ml) para 1,25
litros de água. Aplicar pulverizando toda a planta. Repetir a aplicação em cada 8
dias no período de maior crescimento e quando a temperatura e humidade do ar
forem elevadas. Destinado a floricultura caseira.

Minigarden Bug Off Red
SUPLEMENTO IMUNITÁRIO PROTEÇÃO

Propriedades Físicas e Químicas

Estado físico:

Líquido

Aspeto:

Líquido

Cor:
Solubilidade em água:
Propriedades explosivas:
Inflamabilidade:

Bege escuro
Totalmente solúvel
Não explosivo
Não inflamável

Detalhes da Embalagem

Caixa de Transporte e Expositora

Saquetas - Doses Individuais

Conteúdo:

7 ml suplemento imunitário proteção, Minigarden® Bug Off Red

Dimensões:
Material:

8 x 10 cm
4 camadas - papel revestido impresso, polietileno (barreira de vapor de água), alumínio
(oxigênio, luz e barreira de vapor de água) e polietileno (hermeticamente selado com calor).

Outras Características:

saqueta selada e quando aberta, não pode ser fechada

Embalagem de venda - Caixa

Conteúdo:
Dimensões:
Material:

60 Embalagens de Venda
77 x 30 x 11 cm
Caixa de Cartão Impressa

Peso Liquido:

6,00 kg

Peso Bruto:

8,20 kg

Também disponível na gama Minigarden Bug Off
Minigarden Bug Off Blue – Suplemento Imunitário Vitalidade

Embalado e Distribuído por
QUIZCAMP, SA.
Rua Mem Rodrigues, nº4-D
1400-249 Lisboa
PORTUGAL
Conteúdo:
Dimensões:
Material:
Peso Liquido:

12 doses individuais, 1 folheto de instruções e 1 brochura
15 x 2,3 x 10,3 cm
Caixa de Cartão Impressa
84 g

