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Bio Parasite Clean 
 
Bio Parasite Clean is een volledig natuurlijk reinigingsmiddel. Door met het middel de 
dierenverblijven aan de binnenzijde geheel te besproeien worden parasieten, zoals 
schadelijke mijten en insecten, verdreven en gedood. Nadat het middel is opgedroogd is de 
werking volledig verdwenen. Het product laat geen giftige of nadelige stoffen achter. 
 
Doel 
Reinigen van vogelkooien, kippenhokken, terraria en knaagdierverblijven 
 
Wat is Bio Parasite Clean? 
Bio Parasite Clean is een volledig natuurlijk product met als basis aardappelzetmeel. Het 
middel kan gebruikt worden in dierenverblijven waar schadelijke parasieten, zoals mijten 
en insecten aanwezig zijn. Het middel kan in water worden opgelost en aan de binnenzijde 
van het dierenverblijf worden aangebracht. Let goed op dat alle plekken waar zich mijten 
of insecten bevinden goed door de vloeistof worden bevochtigd. 
Zodra het middel is opgedroogd verliest het zijn werking. Het laat ook geen giftige of 
nadelige stoffen achter. Door de natuurlijke oliën die aan het product zijn toegevoegd kan 
er een lichte glans op de materialen ontstaan. Door de zuiver natuurlijke stoffen in het 
product, en het feit dat het geen nadelige stoffen achterlaat, kan dit middel uitstekend 
worden gebruikt in combinatie met Dutchy’s®. Ook wanneer er al Dutchy’s® in een 
dierenverblijf zijn uitgezet kan het middel worden gebruikt.  
 
Samenstelling 
Aardappelzetmeel, etherische oliën en water 

Dosering  
25 ml Bio Parasite Clean per 1 liter water (250 ml per 10 liter water). De aangemaakte vloeistof binnen enkele uren 
opgebruiken.  
 
Gebruiksaanwijzing 
Dierenverblijven kunnen met de aangemaakte vloeistof geheel worden besproeid (bijvoorbeeld met een plantenspuit) 
of alleen op de plaatsen waar zich mijten bevinden (bijvoorbeeld de zitstokken). Wanneer u reeds Mite Booster 
patronen heeft geplaatst adviseren wij u om deze, voordat u gaat sproeien, uit de houders te halen. U kunt ze weer 
terugplaatsen zodra de vloeistof is opgedroogd. Reptielen kunnen met de vloeistof gewassen of gebaad worden. 
 
Toepassing bij reptielen 
Wanneer reptielen, zoals slangen en hagedissen, last hebben van bloedmijten kunnen de dieren met het product 
worden gewassen. Dit kan door de dieren er mee in te smeren of sprayen, maar een nog beter resultaat wordt 
verkregen wanneer de dieren enkele minuten geheel in bad worden gedaan. Het middel is niet irriterend voor de ogen 
en mag ook door de dieren worden opgedronken. Nadat de dieren in bad zijn geweest kunnen ze, zonder ze af te 
spoelen, gewoon worden teruggezet in het terrarium om op te drogen.  
 
Verpakking 
Parasite Clean is verkrijgbaar in flessen van 250 ml en 1000 ml 

Bewaarcondities 
Koel, donker en vorstvrij bewaren 


