
B

GB

              NatuSol Invisible M - Clean is een natuurlijke deodorant en een natuurlijk huidver-
zorgingsmiddel. De geur van milde en verzorgende oliën van walnoot en sinaasappel zorgt 
ervoor dat het besproeide paard niet meer door dazen wordt opgemerkt.  
NatuSol Pferde Deo - de optimale verzorging voor zeer moeilijke gevallen. Werkingsduur: 
als het niet regent gedurende 35-40 uur in de wei of open stal, ongeveer 3 uur tijdens 
activiteiten. Voor gebruik krachtig schudden! 
Gebruik: NatuSol Invisble wordt met een pompsproeier of een kleine spons aangebracht 
rond de ogen, de neusgaten, op de flanken, buik, borst en weke delen of op schuurplekken 
die een speciale verzorging vragen. Zelfs bij paarden die last hebben van eczeem treden 
geen problemen op. 
Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 In-
houd/verpakking afvoeren naar. Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels: EUH208 
Bevat 2-trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadieen-1-ol, 1-methyl-4-prop-1-een-2-yl-cyclohexeen, 
(R)-p-mentha-1,8-dieen, Eugenol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al. Kan een allergische reactie 
veroorzaken. Batchnummer: zie opdruk

                NatuSol Invisible Pferdedeo M - Clean is a natural deodorant for horses. Horseflies 
and other intractable pests will no longer be noticeable to the sprayed horse due to the 
scent of mild and nourishing walnut and orange oils. In addition, the special oils nourish the 
skin and the coat of the animal. 
Duration of effects:
The effects last for around 35-40 hours on pasture or in open stables (when it is not rai-
ning), in intensive training for about 3 hours. 
Application: NatuSol Invisibel Pferdedeo M - Clean is applied with a pump sprayer or a 
sponge on affected parts of the body (near the eyes, nostrils, flanks, belly seam, breast 
and soft tissues). It is even recommended for horses with eczema. Invisibel Pferdedeo M - 
Clean leaves no stains on the treated body regions. Shake well before use!
Safety information: H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Safety instructions: P273  Avoid releasing into the environment. P501 Dispose of contents 
/ container in accordance with governmental disposal regulations. EUH208 Contains 3,7-
dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 1-methyl-4- (1-methylethenyl) cyclohexene, p-mentha-1,8-die-
ne, (R) -p-Mentha-1,8-diene, eugenol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al. May produce an allergic 
reaction. Lot reference number: see imprint
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