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Апiхелс
(гель для застосування у вуликах)

листlвка-вкладка

опис
гель вiд бiлого до жовтуватого кольору.
Склад
1 г препарату мiстить дiючi речовини:
тимол
евкалiптова олiя
ментол

щопомiжнi речовини: карбопол, троламiн, глiцерин, метилпарабен, вода демiнералiзована.Фармакологiчнi властивостi
АТС vet КЛаСИфiКаЦiЙНИЙ КОД QP53AX30 - Комбiнацii iнших паразитоцидiв для мiсцевогозастосування.
Bci дiючi речовини препарiIту Апiхелс с компонентами рослиЕного походження, завдяки чомузабезпечують значну безпеку дп" бд*ооиних сiмей i не погiршутоть якiсть меду.Тимол отрим}тоть iз ефiрноi олii чебре_цю (Тi;mчs vulgaris) або синтетичним шляхом. BiHпроявляе вираженi акарицид{i, бактерициднi, вiрулiц"дпri та фунгiциднi властивостi.Евкалiптову олiю, отрим},ют" l. о".r" pi.""i 

"""oiB 
евкалiпri". Боrru мiстить ефiрну олiю,циЕеол (не менше 60%), пiнен, iншi терпоЪиrl йолальдегiди, тритерIIеноiди та забезпечусанТисеПТичнУ дiю по вiдношеннЮ До рядУ бакт.рit,..uiру"l", 'йffiiцетiв 

та найпростiших.Комплекс активно. дiючих речовин евка,тiптовоi^ олii 
-.."rуrra.'Ъa"оaп,rr" 

неспецифiчноiрезистентностi бджiл. та пiдвищуе ik опiрнiсть до iнфекцiйн"" .u*"o-pbur".Ментол - органiчна речовиЕа, якуЪилiляюrь iз ефрноi 
"rii;,;;;|Йепthа piperital). МентолПРОЯВЛlIе ВИРаЖеНi аКаРИЦиДнi, антисептичнi та фiтонцIiднi властивостi.комплекс трьох активно дiючих компонентiв' завдяки синергiчному пiдсиленню ixфармаколОгiчноi ефективнОстi, забЁзПечуе висоКу терапевТичну дiю (понад 95%) щодо збудникiвВаРОаТОЗУ' аКаРаПiДОЗУ "Га ЛИЧИНОК 

. 
ВОСковоi .'orrii, а_ -також попереджус розвиток мiкозiв(аспергильозу i аскоферозу), збудникiв iнфекцiйн"rruороо бджiл (американського та европейськогогнильцiв).

Бджоли: лiкування бджiл при вароатозi; профiлактика акарапiдозу, аскоферозу, аспергильозу,американського i свропейського гнильцiв,u роa""rоу o"r""ou BocKoBoi молi.Щозування
ПрепараТ в кiлькосТi 50 Г на сильнУ бджолосiМ'ю та 25 г на слабУ бджолосiм'ю в контейнерiрозмiщають у центрi вулика, зверху на рамках. Мiж поверхнею контейнера з ,,репаратом i кришкоюВУЛИКа ЗаJIишають 0,5-1 см вiльного простору. 

!\vrrrvlrЛwРl

через два тижнi, рештки препарату видаляють та вносять нову дозу препарату в тiй жекiлькостi, заJ'Iишаючи iT у вуликУ оо .rburro.o спорожнення контейнера.у весняно-лiтнiй перiод обробки закiнчlьть за ciM лнiв дg .ro"*ny основного медозбору.Лiтньо-осiнню обробпу .rро"одятi пiсля вiдкачуванr" .о"uр"ого меду при зовнiшнiй температурiповlтря в межах 15 _ 27"с. ý 
- ----г^^", ч ýrvлJ !rрд Juбtllшнrи темп(

Протипоказання

В рекомендованих дозах
накоrтич},ються в медi, перзi та

Застосування

Препарат не мае протипоказань щодо
та розплодом.

Застереження

та TepMiHax викориСтання, з€UIишки активно дiючих речовин невоску.

застосуванIIя у вуликах з робочими бджола]\4и, матками



РУки З милом. При випадковому попаданнi препарату на шкiру його необхiдно змити водою з
милоМ, а при попаданнi препарату в очi, ix слiд промити великою кiлькiстю проточноi води. Не
вдихати.

Форма виIryску
Туби об'смом lrо 100, 150 або 200 г.

Пластиковi контейнери по 500 або 1000 г.

Зберiгання.
Су*е, темне, недоступне для дiтей мiсце на вiдстанi вiд нагрiвiuIьних елементiв, окремо вiд

продуктiв харчування та KopMiB при TeмпepaTypi вiд 5О до 25ОС.
TepMiH придатностi препарату - 2 роки.
TepMiH придатностi пiсля першого вiдкриття - 20 дiб, за умови зберiгання в упакуваннi

виробника та щiльного закриття, в темному мiсцi при температурi вiд 5о до 25"с.
Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Власник ресстрацiйного посвiдчення та виробник
тов "БроRАФАрмА"
бульвар Незалежностi 18-а, м. Бровари, Киiвськоi обл., 07400
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