
Haşerelere  
  kökten çözüm!

İnsektisit
Ürünler





1972’den beri güvenle kullandığınız, Eczacıbaşı 
kalitesiyle üretilen Detan, haşerelere karşı uzman 
ürünler sunmaktadır. Detan ürünleri, haşereleri etkisiz 
hale getirmek, sizi ve sevdiklerinizi korumak için en 
son teknolojiyle desteklenen formüller içerir.

Defans ürünleri sizi ve sevdiklerinizi haşerelerden 
korur, saatlerce sizden uzak tutar. Defans ürünleri son 
derece etkili ve güçlü olmalarıyla birlikte, değerli ve 
hassas cildinize gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz 
üstün formüllü ürünlerdir.





Elektrolikit Cihazlar

Detan Süper Elektrolikit Cihaz + Yedek
Electro Liquid Vaporizer  

Detan Süper Elektrolikit Yedek
Electro Liquid Vaporizer Refill

Detan Kokusuz Sinekkıran
Flying Insect Killer Aerosol Spray-(Water based&Odourless)

Standart elektrolikite göre 5 kat daha hızlı etki eden üstün formül, 
sivrisinek ve karasinekleri, cihazın takıldığı odadan uzak tutar. Bir ürün 
360 saat (45 gece veya 15 tam gün) etkilidir. Çocuk kilidi sayesinde 
güvenli kullanım imkanı sunar.

Süper Elektrolikit’in sıvısı tükendiğinde sadece yedek şişe alınarak,
kullanıma devam edilebilir. Standart elektrolikite göre 5 kat daha hızlı etki 
eden üstün formül sivrisinek ve karasinekleri cihazın takıldığı odadan 
uzak tutar. Bir ürün 360 saat (45 gece veya 15 tam gün) etkilidir.  

Güçlü formülü ile sivrisinek , karasinek gibi uçan haşereleri anında ve
kesin olarak öldürür. Sineklerin keyfinizi kaçırmasını önler. Su bazlı
kokusuz formülü sayesinde rahat ilaçlama imkanı sağlar. 

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221076
24

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221077
24

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221092
48

Sinek Öldürücüler



Böcek Öldürücüler

Detan Maxi
Microencapsulated Insect Killer Spray

İçindeki ‘mikrokapsüller’ hamamböceği, kalorifer böceği, pire, akrep ve 
örümcek gibi tüm yürüyen haşerelerin midesinde çözülerek onları yok 
eder. Üstelik uyguladığınız yerden geçen böcek , üzerine yapışan mikro 
kapsülü yuvasına taşır ve diğer böceklere de bulaştırır. 12 saat sonra etkisini 
göstererek bulaştığı tüm böcekleri öldürür. Püskürttüğünüz noktada 
yüzeyden temizlenmediği sürece haftalarca etkisini korur.  Mikrokapsüller 
sadece haşerelerde çözündüğünden insan sağlığına, çevreye, evcil 
hayvanlara ve bitkilere zarar vermesi beklenmez. Su bazlı olduğundan 
kokusuzdur ve leke yapmaz. 

Detan Karınca İlacı
Ant Killer Spray

Detan Karınca ilacı, üstün formülü sayesinde, karınca problemine kesin çözüm 
sağlar. Hızlı, sersemletici ve güçlü öldürücü etkisinin yanı sıra FLUSH OUT 
özelliği sayesinde, haşerelerin saklandıkları yerlerden çıkarak etken maddeye 
bulaşmasını sağlar. Aktif maddeye bulaşan karınca, yarım saat içerisinde etkisiz 
hale gelir. Temizlenmediği yüzeylerde 3 aya kadar etkilidir. Su bazlı kokusuz 
bir üründür, uygulandığı yüzeyde kalıntı ve leke bırakmaz. Formül doğada 
bozulabilir, çevrede mevzii birikime neden olmaz.

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221090
24

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221088
12



Cilt Haşere Kovucuları

Defans Aerosol
Skin Repellent Aerosol Spray

Sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi haşerelere karşı 4 saate kadar etkilidir. 
Güneş ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Giysilerde leke yapmaz.

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221079
24 

Defans Mendil
Skin Repellent Wet Wipes

Haşere kovucu ıslak mendildir. Vücuda sürülerek uygulanır. Sivrisinek, 
karasinek, tatarcık gibi haşereleri 4-6 saate kadar vücuttan uzak tutar. 
Bir ürün bir kişinin kullanımı için yeterlidir (kol, bacak, boyun, yüz).
Güneş ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Giysilerde leke yapmaz.

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221080
240 

Defans Bitki Özlü
Natural based Skin Repellent Lotion

Türkiye’nin ilk bitki özlü haşere kovucu cilt losyonudur. Sivrisinek, 
karasinek, arı ve kene gibi haşerelerden korunmak için kullanılır. 
Sivrisinek ve karasineği 6 saat, kene ve yaban arısını 2 saat uzak tutar. 
Su bazlıdır. Cildi tahriş etmez. Okaliptus bitkisinden elde edilen aktif 
maddeler içerir. Ergonomik forma sahip şişe ve sprey formatı sayesinde, 
kullanımı pratiktir. Güneş yağları ile birlikte kullanılabilir. Giysilerinizde 
leke yapmaz.

Kod / Code 
Koli içi adet / Unit per case

9221089
48



www.eczacibasiprofesyonel.com


