Грижа за пчелите
пчеларите, спира кръстосаното

Специално разработен за
замърсяване, убива
микробите!
Нов подход за поддържане хигиената на пчелина, който осигурява: хигиенично чисти и
свободни от болести оборудване, инструменти, кошери и работно пчеларско облекло.
ФилоВар действа бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно, ефективно предпазва от
разпространение в пчелина на причинители на всички заразни заболявания по пчелите.
Състав: Колоидно сребро 0,1%, изопропилов алкохол 3%
Предназначение: За почистване на кошери и всички части на кошерите, рамки, оборудване
и инструменти, пчеларско облекло, водоустойчиви повърхности в помещенията за добив
на мед.
ФилоВар е създаден да подпомага работата в пчелина. Всички пчелари знаят, че хигиената в
пчелина е важна тъй като болестите водят до икономически загуби.
ФилоВар предпазва от пренасяне на болести от едно пчелно семейство на друго, той може да
се използва за почистване на всяка повърхност в кошера и помещенията за добив на мед, на
инструменти, оборудване и т.н.
ФилоВар при правилна употреба не може да навреди на пчелите или пчеларя.

ФилоВар се основава на антивирусните, антибактериалните и фунгицидните свойства на
колоидното сребро и е уникален природен антисептик.
Йоните на колоидното среброто са активни срещу много от причинители на заболявания по
пчелите.
Колоидното сребро се използва от хиляди години в борбата с бактерии, гъби и вируси.
Среброто е натурален минерал, един от микроелементите, от които се нуждаят растения,
животни и хора.
С откриването на синтетичните лекарства и антибиотици, използването на колоидното сребро
е поставено на по-заден план. Днес човечеството преоткрива факта, че колоидното сребро е
ефективно средство унищожаване на болестотворни микроби.
Как точно действат сребърните йони?
Действието на колоидното сребро се дължи на силния афинитет на сребърния йон (Ag+) към
различни жизненоважни ензими на едноклетъчните микроорганизми, като спира тяхното
размножаване. Стига се до "задушаване" и бърза смърт на микроорганизмите. Сребърните
йони променят свойствата на клетъчните ДНК или РНК, като спират обменните и
репродуктивни функции. В контакт със сребърните йони, всички патогенни микроорганизми бактерии, вируси, гъбички и плесени, загиват за минути. ФилоВар убива и бактерии, придобили
резистентност към широко използваните антибиотици.
Бактериите не изграждат резистентност към среброто.
Колоидното сребро няма мирис, вкус, не оставя петна, не замърсява околната среда, не щипе,
не дразни. За разлика от антибиотиците, които действат само върху новообразувалите се
микробиални клетки, колоидното сребро убива всички налични микроорганизми и действа,
освен спрямо бактериите и гъбичките и върху вирусите.
В среда на колоидно сребро, всички бактерии, вируси, гъбички и плесени загиват в рамките на
6 минути!
ФилоВар е лесен за употреба: просто се нанася върху всички повърхности и се оставя да
изсъхне естествено.
ФилоВар се употребява след механично отстраняване на грубите замърсявания.

ФилоВар има много слаба миризма, която изчезва за кратко време след употребата му.
Можете да бъдете сигурни, че когато кошерите ви се заселят отново, те ще бъдат чисти и
свободни от болести.
ФилоВар - безопасно за употреба оборудване, инструменти, кошери и пчелни облекла,
хигиенично чисти и без болести.
Обработването на кошера и оборудването и инструментите с ФилоВар е ефективно срещу:
- Спорообразуващи причинители на заболявания при медоносните пчели - Нозематоза,
Европейски и Американски гнилец, Варовито и Каменно пило;
- Бактериални инфекции
- Инфекции причинявани от плесени и дрожди.
Почистването на частите на кошерите при прибирането им в склада и преди повторна
употреба предотвратява разпространението на болести.
Както при всички почистващи продукти, силно препоръчваме да носите лично защитно
облекло, особено ръкавици и предпазни очила. Може да предизвика алергични реакции.
Избягвайте изпускане във водната среда. При поглъщане изплакнете устата и не
предизвиквайте повръщане. Ако е в очите, изплакнете внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и продължете да
изплаквате.
Внимание: Използва се само за почистване.
Не позволявайте на продукта да влиза в контакт с пчелите.
Да се съхранява на недостъпно за деца място. Да не се яде, пие и пуши по време на
работа. Използвайте предпазни ръкавици, очила и облекло.
Производител: „Примавет-София” ООД, тел. 02 931 81 41, office@primavet.com

