
EOStream INSECTEN
Effectief weren van insecten

Het voorjaar, de zomer en ook het najaar, bij mooi weer zoeken we de terrassen op, zitten
webuiten engenietendaarvan.Maar niet zeldenwordt het plezier onderbrokendoor gezoem
van insecten. Van demeeste insecten hebben we weinig last, maar er zijn een paar soorten,
die tot paniekreacties, steken en bulten kunnen voeren.

Hoe houdt u de insecten op afstand?

Steekwonden van wespen,
muggen en dazen komen vaak
voor. Niet zelden met allergische
reacties als gevolg. Op terrassen,
thuis of in de horeca een bekend
verschijnsel.

EOStream Frankrijk is onder
andere gespecialiseerd in
geurneutralisatie en ruimte-
begeuring in vele toepassingen,
thuis, op kantoor, in winkels en
industrie.

Door middel van uitgekiende
essentiele olien kunnen deze
insecten op afstand worden
gehouden. Muggen en dazen tot
90%, wespen tot 70%. Een
behoorlijke verlichting!

Effectief insecten weren
Geurneutralisatie - Ruimtebegeuring - Insectenwering. Discreet, subtiel, maar wel zeker!

Meer dan 4.000 geuren krijgt de mens bij zijn geboorte mee in zijn geheugen. Goede en slechte. Met
de juiste omgevingsgeur zullen uw gasten zich prettig voelen en toont u goed gastheerschap.

EOStream: de GEUR van succes.
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Muggen
● Muggen houden niet van
citroengeuren. Maar niet altijd is er
het juiste product voorhanden.

Oplossing
● ScentGel of ScentClip /ScentClip Mini
Muggenwerend (geurcode 206)

Wespen
● Wespen komen op bepaalde geuren
af. Door deze te neutraliseren in
combinatie met bekende kruiden
blijven wespen weg.

Oplossing
● ScentGel of ScentClip / ScentClip Mini Vliegen-
paardenvliegen werend (geurcode 207)

Dazen (Paardenvliegen)
● Komen niet primair op mensen af,
maar ze kunnen behoorlijk steken.
Ze kunnen geweerd worden met de
juiste geurcombinatie.

De insectenwerende producten van EOStream zijn door de combinatie van de zekere werking en
eenvoud in de verwerking uniek te noemen. Efficient, milieuvriendelijk en veilig. Zowel de ScentGel
als de ScentClip / ScentClip mini insectenwerende producten gaan ca. 1 maand mee. Deze
producten bevatten geen toxische stoffen en verdelgen geen insecten.

ScentGel®

Gepatenteerde biologische
geurgel*. Bijzonder
eenvoudig toe te passen.
Met of zonder dispenser
verspreid deze voor insecten
een onaangename geur

ScentClip®Mini

In een kunststof
clip. Te plaatsen in
afvalcontainers.

ScentClip®

Iets grotere uitvoering,
optimaal te plaatsen
onder een terrastafel.

* Bevat geen alcohol of andere oplosmiddelen.
Alle producten zijn volgens de Europese Richtlijn 1999/45/CE als niet gevaarlijk ingedeeld

MF-20

Een van de
dispensers die de
geurmoleculen uit de
ScentGel in de lucht
brengen. Per 20 m2
is een dispenser
benodigd.

Oplossing
● ScentGel of ScentClip / ScentClip Mini Vliegen-
paardenvliegen werend (geurcode 207)
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