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catálogo de produtos
coMercIal
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a deXter latINa

DesDe 1996, a Dexter Latina DesenvoLve proDutos inovaDores no combate a Diferentes tipos De 

pragas urbanas. a inovação e pioneirismo De seus proDutos fizeram com que a empresa, apenas 3 

anos após seu início, se consoLiDasse como sinônimo De quaLiDaDe em toDo o brasiL, aLcançanDo a 

LiDerança no mercaDo De inseticiDas à base De geL.

 

DeviDo à granDe aceitação frente ao consumiDor finaL, em 2004 a Dexter Deixou o interior Do paraná 

e muDou-se para são José Dos pinhais, região metropoLitana De curitiba, para atenDer à crescente 

DemanDa Do mercaDo. com o intuito De aumentar ainDa mais sua capaciDaDe proDutiva, em 2009 foi 

inauguraDa a nova seDe Da empresa, também em são José Dos pinhais. com 4.600 m² De área construíDa, 

a nova LocaLização está em um ponto estratégico para a meLhor Distribuição Dos proDutos.

 

hoJe, com ampLa Linha De proDutos, que vai Do uso Doméstico ao uso profissionaL, a Dexter Latina 

é referência nacionaL no segmento. tuDo isso graças à sua constante busca por soLuções para 

o controLe De pragas, como mosquitos, moscas, baratas, formigas, ratos, puLgas, carrapatos, 

aranhas-marrons, cupins, Lesmas e ervas Daninhas.
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Modo de usar:

apresentação: 300 ml | 450 ml | 630 ml

eficaz contra:
BARATAS FORMIGAS MOSCAS MOSQUITOS

características: benefícios:

• Produto à base de água
• Não possui solventes orgânicos
•  Componentes cosméticos na formulação
• Sem cheiro*

Menos toxicidade para os seres humanos;
Por não apresentar componentes derivados do petróleo 
em sua formulação, agride menos o meio ambiente;
Baixa irritabilidade.

• Contém mais gás

Jato mais potente; 
Mais alcance de atuação;
Graças a sua a formulação, o produto permanece mais 
tempo no ar, agindo por mais tempo contra os insetos 
indesejáveis.

• Potencialização de ativos
• Multiação

Diferentemente da maioria dos concorrentes, que 
contêm apenas 2 ativos, o produto contém a associação 
de 3 ativos diferentes; 
Mais eficiência; 
Combate comprovado nas diferentes pragas; 
Eficaz contra o Aedes aegypti (transmissor da dengue, 
zika e chikungunya);
Ação garantida e menor possibilidade das pragas criarem 
resistência contra o produto.

• Tampa anatômica Formato prático; 
Facilidade de manuseio e de uso.

• Layout
• Informações técnicas

Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Descrição de informações com alto  grau de controle e 
regularidade;
Informações e embalagem que garantem mais 
confiabilidade de marca; 
Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto.

• Tamanho das embalagens
Com diferentes apresentações, o consumidor tem 
mais opções de escolha, adaptando-se a diferentes 
necessidades.

• Opções com óleo natural
Mais opções para o consumidor, que pode escolher 
uma versão sem cheiro*, com cheiro de citronela ou de 
eucalipto.

3

deixe agir por 20 minutos 
e ventile o ambiente antes 
de permitir a circulação 
de pessoas e animais.

20min
2

Feche o ambiente e pressione 
a válvula para ativar o 
jato. pulverize em todas as 
direções por 1 a 3 segundos 
em uma área de 10 m².

1 agite bem antes de usar para 
garantir a eficácia do produto.

4

pulverize 
diretamente sobre 
os insetos para 
obter uma ação 
mais rápida.

straik multi-inseticida é eficiente para 
eliminar insetos sem causar danos à saúde. 
tendo mais duração no ar, o straik protege o 
ambiente contra moscas, baratas, formigas 
e até mesmo contra o aedes aegypti por 
muito mais tempo. sua fórmula é exclusiva, 
feita à base de água, e pode ser encontrada 
em três versões: totalmente sem cheiro ou 
com óleos naturais de citronela a eucalipto.

não deixa cheiro

FórMula tecNIcaMeNte, 
ecoNoMIcaMeNte e 
FuNcIoNalMeNte Melhor!

270
FórMulas testadas

*exceto nas versões citronela e eucalipto.
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Modo de usar:

4
20min

deixe agir por 20 
minutos e ventile 
o ambiente antes 
de permitir que 
pessoas e animais 
circulem no local.

3

aplique em seus esconderijos, 
como: fendas, frestas, ralos 
e rodapés. pulverize também 
embaixo de pias, mesas, 
balcões, atrás de fogões, 
geladeiras e armários.

2
pressione a válvula de 1 
a 3 segundos dirigindo o 
jato contra as baratas para 
obter uma ação mais rápida.

apresentação: 300 ml

eficaz contra:
BARATAS

características: benefícios:

• Produto à base de água
• Formulado com solventes vegetais
• Sem cheiro residual

Menos toxicidade para os seres humanos;
Por não apresentar componentes derivados do petróleo 
em sua formulação e por ser à base de água, agride 
menos o meio ambiente;
Baixa irritabilidade.

• Contém mais gás

Jato mais potente;
Maior alcance de atuação;
Permanece mais tempo no ambiente, agindo por mais 
tempo contra as baratas indesejáveis.

• Potencialização de ativos

Fórmula exclusiva, com associação e maior concentração 
de dois ativos diferentes;
Produto mais potente, com efeito de longa duração que 
continua agindo no ambiente por semanas;
Ação garantida e menor possibilidade das baratas 
criarem resistência contra o produto.

• Tampa anatômica Formato prático;
Facilidade de manuseio e de uso.

• Layout
• Informações técnicas

Mais segurança de uso aos consumidores;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto;
Informações e embalagem que garantem mais 
confiabilidade de marca;
Descrição de informações com alto  grau de controle e 
regularidade.

a fórmula exclusiva do straik mata-

baratas, aliada ao seu jato mais potente, 

vai exterminar esses insetos em poucos 

segundos. por ser à base de água, o 

aerossol é seguro para humanos e 

animais de estimação, não deixando 

aquele cheiro forte, comum em outros 

inseticidas, pela casa. o straik mata-

baratas também possui efeito residual, 

ou seja, além de matar as baratas na hora, 

protege o ambiente contra novas baratas 

por várias semanas após a aplicação.

não deixa cheiro

1
agite bem antes de 
usar para garantir a 
eficácia do produto.
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1

Modo de usar:

retire a tampa protetora da seringa 
puxando-a. pressione lentamente o êmbolo 
para formar uma pequena gota do tamanho 
da cabeça de um palito de fósforo.

2

aplique, de 2 a 3 gotas por m² ou a cada 50 cm 
umas das outras, próximo aos esconderijos das 
baratas, tais como: embaixo de pias, mesas e 
balcões, atrás e embaixo de fogões, geladeiras, 
armários, balanças eletrônicas, fendas e frestas. 
reaplicar nos pontos onde o gel foi consumido.

3

após 3 dias de aplicação, o gel que não 
foi consumido pode ser retirado dos 
locais onde foi aplicado. o produto 
teve sua eficácia comprovada após 10 
dias para Blatella germanica e após 
24 dias para periplaneta americana.

eficaz contra:
BARATAS

apresentação: 10 g

características: benefícios:

•  1ª isca atrativa à base de 
gel desenvolvida no Brasil

Fórmula pioneira, exclusiva e eficiente;
Mais confiabilidade dos clientes na marca.

• Fórmula atrativa e estável
• Ativo de 5ª geração

Não escorre, podendo ser aplicado em todas as superfícies, inclusive na vertical; 
Não emborracha ou muda de consistência, não perdendo sua atratividade e 
eficácia;
Não mancha, não suja, não lambuza e os restos do produto aplicado são 
removidos facilmente; 
Possui efeito dominó: a barata consome o produto e volta para a colônia, 
morrendo lá. As outras baratas se alimentam da carcaça infectada e, dessa 
forma, acaba toda a colônia;
Menos toxicidade para os seres humanos; 
Sem efeito nocivo a animais de sangue quente, como animais de estimação 
e humanos; 
Eficaz contra diferentes tipos de baratas, incluindo a Blatella germanica, uma 
das espécies mais comuns e difíceis de combater.

• Contém amargante
Segurança de uso, ao evitar o consumo por crianças e animais domésticos 
(cães e gatos) devido ao seu forte gosto amargo. Caso estes venham a 
experimentar, não terão vontade de fazê-lo novamente.

•  Formato do produto 
em seringa

Mais facilidade de manuseio e de uso;
Ajuda na aplicação do produto em locais de difícil acesso, como embaixo de 
pias e armários; 
Evita o desperdício.

• Apresentação de 10 g
Dose ideal para uso doméstico, evitando o desperdício;
Graças ao seu efeito dominó, uma pequena quantidade pode acabar com
toda a colônia.

• Layout
• Informações técnicas

Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à 
indicação de uso do produto;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade de marca;
Descrição de informações com alto  grau de controle e regularidade;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento.

reconhecido nacionalmente como a melhor solução contra as 

baratas, o straik gel mata-baratas é campeão de vendas em todo 

o brasil. só com ele é possível acabar com esses insetos em todos 

os ambientes. o produto pode ser aplicado com mais facilidade 

em todos os esconderijos, obtendo muito mais eficácia contra 

diferentes espécies do que com os outros tipos de inseticidas. 

seu diferencial é o efeito dominó: ao entrar em contato com a 

isca, as baratas voltam para o ninho e contaminam o restante 

da colônia, garantindo total extermínio em até 72 horas.

FórMulas testadas

Barata
e toda a colôNIa

eFIcaz coNtra a
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Modo de usar:

1

retire a tampa da seringa, 
puxando-a. pressione lentamente 
o êmbolo, depositando pequenos 
filetes de mais ou menos 3 cm nos 
locais onde as formigas transitam.

2
procure não interromper a trilha das 
formigas, pois algumas espécies 
podem rejeitar o produto.

3

após 3 dias de aplicação, o gel que 
não foi consumido pode ser retirado 
dos locais onde foi aplicado. 
a eliminação das formigas 
ocorre de 2 a 4 dias após a 
aplicação do produto.

eficaz contra:
formigas

apresentação: 10 g

características: benefícios:

•  Pioneirismo Fórmula exclusiva e eficiente; 
Mais confiabilidade dos clientes na marca.

• Fórmula atrativa e estável
• Ativo de 5ª geração

Não escorre, podendo ser aplicado em todas as superfícies, inclusive na vertical;
Não emborracha ou muda de consistência, não perdendo sua atratividade e eficácia;
Incolor e sem cheiro; 
Não mancha, não suja, não lambuza e os restos do produto aplicado são removidos 
facilmente; 
Possui efeito dominó: a formiga leva a isca para o formigueiro, acabando com a 
rainha e com toda a colônia; 
Menos toxicidade para os seres humanos; 
Sem efeito nocivo a animais de sangue quente, como animais de estimação e 
humanos; 
Eficaz contra as formigas conhecidas como “domésticas, doceiras ou urbanas”, 
espécie mais comum dentro das residências e que são atraídas por comidas, 
especialmente doces.

• Contém amargante
Segurança de uso, inibindo a ingestão humana, especialmente de crianças e de 
animais domésticos, devido ao forte gosto amargo;
Caso a pessoa ou animal experimentem, não terão vontade de fazê-lo novamente.

•  Formato do produto 
em seringa

Mais facilidade de manuseio e de uso;
Ajuda na aplicação do produto em locais de difícil acesso, como embaixo de pias e 
armários; 
Evita o desperdício.

• Apresentação de 10 g
Dose ideal para uso doméstico, evitando o desperdício; 
Graças ao seu efeito dominó, uma pequena quantidade pode acabar com todo o 
formigueiro;

• Layout
• Informações técnicas

Descrição de informações com alto  grau de controle e regularidade;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade de marca;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à indicação 
de uso do produto.

o straik gel mata-formigas, além de ser líder de vendas em todo o 

brasil, é reconhecido nacionalmente como a melhor solução contra 

as formigas. seu alto poder de atratividade faz com que a formiga 

leve o produto para o formigueiro, eliminando a rainha e toda a 

colônia, acabando com a infestação em até 72 horas. é um produto 

totalmente seguro, pois o gel age somente contra os insetos, 

tornando o produto ideal para ser utilizado em casas, apartamentos, 

locais com crianças e animais de estimação, depósitos e outros.

FórMulas testadas

ForMIga
e toda o ForMIgueIro

eFIcaz coNtra a
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21

Modo de usar:

aplicar diretamente na água, 1 ml por m² 
(equivalente a uma borrifada por m²) de 
straik Mata-larvas em locais com água 
parada que possam servir como criadouros 
de mosquitos como: fontes, calhas, tambores, 
tonéis, baldes, vasos de plantas e valas.

agite 
antes de 
usar.

eficaz contra:
LARVAS

apresentação: 100 ml | 200 ml

características: benefícios:

•  Formulação à base do 
ativo Piriproxifen 0,5%

Inovador no cenário brasileiro e um dos poucos a combater o mosquito Aedes aegypti ainda em seu 
estágio larval; 
Impede o surgimento de novos mosquitos; 
Mais eficiente do que combater os mosquitos na fase adulta com o uso de inseticidas comuns; 
Combate o mosquito também na fase de pupa; 
Ativo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como eficaz e seguro no combate ao 
mosquito da dengue. Importante: o produto não possui efeito knockdown (não mata na hora), ele age 
substituindo o hormônio do crescimento da larva, impedindo seu desenvolvimento para a fase adulta, 
eliminado as larvas entre 3 e 7 dias (dependendo do estado em que ela se encontra).

•  Formulação 
microencapsulada

Alta durabilidade, pois é o único no Brasil a utilizar formulação microencapsulada; 
Combate os mosquitos Aedes aegypti e Anopheles gambiae por até 60 dias; 
Liberação do ativo ao longo do tempo, conferindo proteção uniforme pelos 60 dias; 
Praticidade para o consumidor, não precisa se preocupar em reaplicar o produto várias vezes.

• Forma líquida
• Coloração branca

Basta utilizar uma borrifada do produto por local ou por m²;
A forma líquida do Straik Mata-larvas traz mais praticidade e facilidade na hora da aplicação, sem 
desperdício; 
Coloração branca diferente da maioria dos concorrentes, que apresentam uma coloração parecida 
com água suja; 
Coloração garante segurança, pois o consumidor consegue ver o filme branco que fica na superfície, 
onde as larvas subirão para respirar e irão entrar em contato com o ativo.

• Cheiro Diferente da maioria dos concorrentes, que apresenta um cheiro bem forte, o Straik possui um odor 
suave e não residual.

• Locais de aplicação
•  Aplicação em 

recipientes secos

Pode ser utilizado em qualquer local que possa vir a acumular água, como: pneus, pratinhos dos vasos 
de plantas, lixo espalhado, cestas de lixo, vasos de plantas, caixas d’água, piscinas e, principalmente, 
em recipientes onde é difícil impedir o acúmulo de água, tais como calhas e ralos; 
O produto pode ser utilizado em locais secos que possam acumular água, como vasos de plantas, 
calhas e lixeiras. Na incidência de chuvas, por exemplo, o produto passará a agir.

• Embalagem com trigger Mais facilidade na hora da aplicação.

• Layout
• Informações técnicas

Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Descrição de informações com alto grau de controle e regularidade;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade de marca; 
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à indicação de uso do produto.

• Diferentes versões Mais opções para o consumidor, adequando-se a diferentes tipos de necessidades e diferentes 
públicos.

• Outros usos Combate ao mosquito Aedes aegypti, ao Anopheles gambiae, responsável pela transmissão do vírus 
da malária, e ao Culex, mosquitos comuns.

FórMulas testadas

Que age No INÍcIo 
do cIclo de VIda 
do MosQuItoÚNIco

o straik mata-larvas é o melhor produto para o combate 
ao mosquito da dengue. sua ação corta o mal pela raiz e os 
mosquitos morrem antes mesmo de criarem asas para voar. 
um produto inovador desenvolvido para o controle das 
larvas do mosquito da dengue, zika e chikungunya (aedes 
aegypti), da malária (anopheles gambiae) e dos mosquitos 
comuns (culex) em locais onde pode ocorrer o acúmulo 
de água. sua fórmula exclusiva é a única que contém 
microcápsulas que estouram na água em doses intercaladas, 
permitindo a proteção do local aplicado por até 60 dias.  
o produto também poder ser aplicado em recipientes ainda 
secos, que possam se tornar pontos de acúmulo de água.  

3

para poços, cisternas 
e piscinas sem uso, 
recomenda-se que, em 
caso de reposição de água, 
o produto seja reaplicado.

DENGUE, 
ZIKA E 
CHIKUNGUNYA

MATA-LARVAS
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Modo de usar:

1
retire a pastilha do envelope e 
introduza no aparelho. coloque-o 
na tomada ou extensão.

3
Não deixe o aparelho ligado 
na tomada por mais de
24 horas consecutivas.

eficaz contra:
mosquitos

apresentação: envelope com 12 pastilhas | aparelho com 1 envelope

características: benefícios:

•  Sem solventes derivados 
do petróleo

•  Formulação à base 
de Praletrina 10%

Não deixa cheiro no ar; 
Baixa irritabilidade e toxicidade aos seres humanos; 
Menos agressão ao meio ambiente;
Proteção uniforme, garantindo 12 horas de total eficiência 
contra os mosquitos; 
Eficaz, inclusive, contra o mosquito da dengue.

• Aparelho homologado SGS

Mais segurança de uso; 
Bivolt - pode ser utilizado em diferentes tomadas; 
Pode ser utilizado em qualquer ambiente; 
Pode ser colocado na posição vertical, sem que a pastilha 
caia.

• Embalagem Um dos únicos no mercado em que o envelope das pastilhas 
é totalmente lacrado, garantindo mais segurança.

• Layout
• Informações técnicas

Mais segurança de uso aos consumidores;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade 
de marca;
Descrição de informações com alto  grau de controle e 
regularidade.

• Diferentes versões
O consumidor consegue comprar o aparelho ou apenas
os refis, que podem ser utilizados na maioria dos aparelhos 
do mercado.

um poderoso repelente que protege toda a família contra os mosquitos 

inconvenientes, inclusive o da dengue. sua fórmula exclusiva libera o 

componente ativo de maneira uniforme por 12 horas. o produto pode ser 

aproveitado em aparelhos já existentes em casa, pois nossas pastilhas são 

compatíveis com a maioria dos aparelhos disponíveis no mercado.

repeleNte
para MosQuItos
e perNIloNgos

2
Mantenha uma porta ou janela aberta, para 
que os insetos possam sair, e utilize mais de um 
aparelho se o ambiente tiver mais que 10 m².
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1 2 3 4

Modo de usar:
os sachês devem ser 
colocados onde se 
observar sinais de 
roedores, próximo às suas 
tocas e trilhas, não sendo 
preciso abrir o sachê.

a quantidade de sachês e o número de pontos 
de aplicação varia de acordo com as espécies 
dos roedores, o grau de infestação e o 
tamanho da área que será desratizada. 
o recomendado inicialmente é que se coloque 
de 1 a 2 sachês a cada 2 m ou 4 m de distância.

caso perceba que os 
roedores não estão 
sendo atraídos pela 
isca, recomenda-se que 
abra o sachê e divida o 
conteúdo em duas porções

procurar colocar o produto em caixas ou 
tubos que permitam o acesso exclusivo dos 
roedores, pois eles se sentem mais seguros 
comendo escondidos. Manter a oferta até 
que não se observe mais sinais dos roedores 
ou, como forma de prevenção, manter os 
pontos de aplicação de forma permanente.

eficaz contra:
RATOS, RATAZANAS E 

CAMUNDONGOS

apresentação: sachê 25 g | Cartucho 100 g | Display 1 kg 

características: benefícios:

•  Formulação com combinação 
de grãos nobres

•  Solvente DMSO
•  Estabilidade
• Brodifacoum 0,005%

Produto com a maior atratividade do mercado nacional; 
Aumento de até 4x na atratividade se comparado com concorrentes; 
Único no Brasil que combina em sua formulação 6 grãos nobres: arroz, trigo, gérmen 
de milho, macadâmia, aveia e girassol; 
A combinação dos grãos oferece aos roedores uma alimentação rica em proteínas e 
gorduras, fazendo com que eles não procurem por outros alimentos nas residências;
Alto grau de eficiência no controle de ratos, ratazanas e camundongos;
Com formulação exclusiva, a isca não caruncha ou mofa; 
Pode ser deixado no ambiente por até dois anos; 
O ativo faz os roedores perderem seus líquidos antes de morrerem, não liberando 
cheiro ruim depois de mortos; 
Uso de solvente nobre, que não apresenta cheiro nem muda a atratividade ou o sabor 
dos grãos.

• Contém amargante
Segurança de uso, inibindo a ingestão humana, especialmente de crianças e de 
animais domésticos, devido ao forte gosto amargo;
Caso a pessoa ou animal experimente, não terá vontade de fazê-lo novamente.

• Embalagem
• Dosagem por sachê

Não é preciso abrir o sachê; 
O sachê é produzido em material microporoso, que permite a saída dos aromas dos 
cereais da isca mesmo com a embalagem fechada, garantindo sua atratividade; 
Embalagem prática, segura e econômica.

• Apresentações
Pode ser encontrado em embalagens econômicas ou em sachês únicos, presentes 
dentro de displays de venda; 
Mais variedade de apresentação e mais visibilidade nos pontos de vendas.

• Layout
• Informações técnicas

Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à indicação 
de uso do produto;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade de marca;
Descrição de informações com alto  grau de controle e regularidade;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento.

o straik isca mata-ratos tem efeito anticoagulante e fórmula 

exclusiva, desenvolvida com cereais e sementes oleaginosas 

nobres, como a macadâmia, tornando-se altamente atrativo aos 

roedores e com palatabilidade superior à dos alimentos comuns 

que atraem essas pragas, fator importante na diferenciação das 

iscas tradicionais. é recomendado não só para residências, mas 

para todas as áreas onde a oferta de comida é abundante.

FórMulas testadas

2 a 4m

ForMulação MaIs 
coMpleta e atratIVa 
do MercadoNoBres

grãos
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Modo de usar:

1

distribua o produto em recipientes na proporção 
de 2 g para cada m² em locais estratégicos como: 
prateleiras, bancadas, rodapés, janelas e  outros 
locais frequentados pela mosca doméstica. o produto 
deve ser reaplicado quando estiver coberto de pó ou 
se for percebida a diminuição de sua efetividade.

2 3
para um ambiente de até 12,5 m², 
utilize 25 g do produto e não aplique 
o produto diretamente no chão.

periodicamente, deve-se remover as moscas 
mortas do recipiente com o produto para 
que outras tenham livre acesso.

eficaz contra:
moscas

apresentação: sachê 25 g | Cartucho 50 g | Display 500 g 

características: benefícios:

• Fórmula exclusiva
• Pronto uso
• Feromônio sexual
• Tamanho da isca
• Ativo Azametifós

Única isca no mercado nacional resistente à água;
Maior durabilidade, pois o ativo está em todo o grânulo;
Feito com materiais nobres e não de açúcar, o produto é 
resistente à água e à umidade e não perde sua atratividade;
Em condições de umidade alta, a isca dos concorrentes se 
desfaz em poucas horas, já o Straik Isca Mata-moscas chega 
a durar 9 dias; 
Dura mais, por isso é mais econômico;
Pronto para ser utilizado: basta colocar o produto em 
um recipiente; 
Mais segurança para os consumidores, pois estes não 
precisam manusear o conteúdo; 
Ação imediata, as moscas comem e já morrem; 
O tamanho da isca facilita a ingestão pelo inseto, tornando-o 
ainda mais atrativo.

• Contém amargante

Segurança de uso ao evitar o consumo por crianças e animais 
domésticos (cães e gatos), devido ao forte gosto amargo. 
Caso a pessoa ou o animal experimente, não terá vontade de 
fazê-lo novamente.

• Apresentações

Nossos produtos são encontrados em embalagens 
econômicas ou em sachês únicos, presentes dentro de 
displays de venda; 
Contendo mais variedade de apresentações e mais 
visibilidade nos pontos de venda.

• Layout
• Informações técnicas

Descrição de informações com alto grau de controle e 
regularidade;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade 
de marca;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto.com alto poder de atratividade para a mosca doméstica, straik isca mata-

moscas já vem pronta para o uso. com formulação inovadora e extremamente 

eficaz, ela é a única do mercado nacional feita à base de matérias-primas nobres. 

além disso, o produto também é o único no brasil que é resistente à água e à 

umidade, não derretendo e não perdendo sua eficácia. o produto ainda tem seu 

ativo disponível em todo o grânulo, garantindo excelente efeito residual para 

combater as indesejáveis moscas, mesmo depois da aplicação do produto.

de atratIVIdade e 
ÚNIco resIsteNte 
à águapoder

MaIor
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Modo de usar:

eficaz contra:
FORMIGAS

apresentação: sachê 50 g | Display 500 g

características: benefícios:

•  Formulação à base de fibras 
(eucalipto e forragens)

•  Rico em açúcares nobres
•  Mais resistência se 

comparada com os 
concorrentes;

Resistência até mesmo à água de chuva, não se 
dissolvendo ou perdendo sua atratividade; 
Resistente também ao calor e à luz solar;
A isca não apresenta regularidade de tamanho, sendo 
carregada por vários tamanhos de formiga; 
Mais segurança para o meio ambiente, pois como ela 
não se dissolve, o ativo não escorre para o solo; Produto 
feito com componentes atrativos nobres, possuindo 
alto grau de atratividade para as formigas.

• Contém amargante

Segurança de uso, inibindo a ingestão humana, 
especialmente de crianças e de animais domésticos, 
devido ao forte gosto amargo;
Caso a pessoa ou animal experimente, não terá vontade 
de fazê-lo novamente.

• Embalagem
Embalagens cativantes; 
Único que conta com display, facilitando a exposição e 
a venda do produto nas lojas.

• Layout
• Informações técnicas

Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Descrição de informações com alto  grau de controle e 
regularidade;
Informações e embalagem que garantem mais 
confiabilidade de marca; 
Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto.

o straik formicida granulado Wr é a única isca resistente à água no mercado brasileiro. 

Desenvolvida para o controle de formigas cortadeiras, é prática e fácil de aplicar, 

podendo ser submetida a chuvas de até 30 mm sem se dissolver. a fórmula tem alto 

poder de atratividade, fazendo com que as formigas carreguem as iscas granuladas 

diretamente para seus ninhos, eliminando não só uma, mas todo o formigueiro.

FórMulas testadas

1 3 4
aplicar o produto 
diretamente 
da embalagem, 
utilizando 10g por m².

o straik Formicida 
granulado Wr pode 
ser usado em dias 
e locais úmidos.

caso encontre o 
formigueiro, aplique 
10 g de isca por m² 
ao redor. Importante: 
não aplicar dentro 
do formigueiro.

2

as iscas serão carregadas 
pelas formigas (atta 
rubropilosa) para 
seu habitat, onde o 
produto exercerá o 
extermínio delas.

eFIcaz coNtra as ForMIgas 
preseNtes Nos jardINs e Que 
cortaM as Folhas das plaNtascortadeIras

ForMIgas
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Modo de usar:

1

agite bem antes de usar para garantir a eficácia do produto. retire a tampa, coloque a 
agulha injetora nos pequenos orifícios na madeira e pressione a válvula por 1 a 3 segundos. 
se necessário, aumente o diâmetro do orifício com um prego para que a agulha possa 
penetrar livremente ou até que o inseticida apareça em algum ponto da madeira. remova 
essa vedação antes de aplicar o produto para evitar entupimento ou quebra da agulha. 
Inspecione seis meses após a aplicação para se assegurar da eliminação da colônia.

2

retirar com um pano seco resíduos de 
produto que fiquem sobre a superfície ou que 
venham a cair. Madeiras claras poderão ter 
alterações de cor após o uso do produto.

eficaz contra:
cupins

apresentação: 400 ml

características: benefícios:

•  Feito à base de óleos vegetais
Outros cupinicidas utilizam querosene em sua formulação, perigoso 
por ser inflamável, principalmente ao ser aplicado em madeiras; 
Odor mais suave.

•  Não possui solventes 
derivados do petróleo

Menos poluente se comparado com concorrentes, agredindo menos 
o meio ambiente.

• Aplicador flexível
• Ventosa antifluxo
• Agulha injetora

Facilita a aplicação do produto; 
Impede o refluxo do líquido e faz com que ele chegue até o interior 
do móvel, garantindo maior eficácia;
Impede que o produto espirre de volta contra a pessoa que o estiver 
aplicando; 
Ajuda a direcionar melhor o jato e a desobstruir as entradas do 
móvel, facilitando a aplicação.

• Princípio ativo (Bifentrina)
Eficácia no combate aos cupins de madeira seca;
Excelente ação residual; 
Efeito prolongado.

• Layout
• Informações técnicas

Maior segurança de uso aos consumidores;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência 
quanto à indicação de uso do produto;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade de 
marca;
Descrição de informações com alto  grau de controle e regularidade.

o straik mata-cupim aerossol é um 

potente inseticida com uma incrível 

ação sobre cupins em peças de 

madeira. por possuir um aplicador 

flexível, facilita a chegada do produto 

ao interior da madeira por meio 

das menores frestas, alcançando 

assim os focos mais difíceis. 

sua embalagem possui uma ventosa 

antifluxo, que evita vazamentos 

durante a aplicação, garantindo o 

máximo aproveitamento do produto.

MeNos 
polueNte e 
de odor suaVeóleos VegetaIs

à Base de
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Modo de usar:

eficaz contra:
cupins

apresentação: 900 ml

características: benefícios:

•  Produto feito à base de água
•  Não possui solventes 

derivados do petróleo
• Sem cheiro

Menos toxicidade;
Agride menos o meio ambiente, pois não possui 
componentes derivados do petróleo em sua 
formulação; 
Menos irritante para quem irá aplicar o produto; 
Sem cheiro residual nos móveis; 
Não deixa resíduos inflamáveis na superfície aplicada. 

• Princípio ativo (Bifentrina)
Mais eficácia no combate aos cupins de madeira seca;
Possui excelente ação residual; 
Efeito prolongado.

• Embalagem plástica
Embalagem mais leve e prática que as latas do mercado; 
Facilidade para descartar a embalagem e para mandá-la 
para a reciclagem.

• Layout
• Informações técnicas

Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto;
Informações e embalagem que garantem mais 
confiabilidade de marca;
Descrição de informações com alto grau de controle e 
regularidade;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento.

rápido e eficaz, o straik mata-cupim pronto 

uso tem uma aplicação tão fácil e prática que 

pode ser feita por qualquer pessoa. excelente no 

controle de infestações já existentes de cupins de 

madeira seca, a fórmula exclusiva também pode 

ser utilizada na prevenção de cupins em todos 

os móveis da casa. straik mata-cupim pronto 

uso não tem cheiro e não precisa ser diluído em 

nenhum tipo de solvente, podendo ser aplicado 

por pulverização, uso de pincel ou imersão.

1

agite bem antes de usar para garantir a eficácia do produto. 
para madeiras de até 2 cm, o rendimento básico por litro do 
produto é de 3 a 5 m², tratando-se de madeira bruta, e de 8 
a 10 m², tratando-se de móveis e parquetes, entre outros, 
sendo suficiente uma camada do produto para o tratamento. 
para madeiras de maior espessura, duas ou mais camadas 
do produto são necessárias em toda as faces da madeira.

2

retirar com um pano seco resíduos de produto que fiquem sobre a superfície ou que venham a cair. o straik 
Mata-cupim pronto uso é dimensionado para uso no tratamento preventivo ou curativo de madeira seca, 
sem acabamento, sem aplicação de cera, tinta ou verniz. esses acabamentos só devem ser aplicados após 
a secagem do produto, que pode variar de acordo com as condições climáticas do local. caso a madeira a 
ser tratada já apresente algum tipo de acabamento, é necessária sua remoção com lixa ou removedor antes 
da aplicação. a eficácia do produto no tratamento curativo (sobre a madeira que já apresenta infestação), 
é atingida no período de 7 dias no caso de imersão e pincelamento e 14 dias no caso de pulverização.

MaIs prátIco e 
MaIs leVe! FacIlIta 
o descarte da 
eMBalageMplástIca

eMBalageM

USO
CUPINS DE MADEIRA SECA

INSETICIDA EFICAZ CONTRA OS 

não deixa cheiro
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Modo de usar:

21

aplique na pele e massageie até que o produto 
desapareça. o tempo de proteção é de até 2 
horas. após esse período, reaplique nas áreas 
expostas, obedecendo o limite de 3 aplicações 
diárias, somente quando necessário. 

agite bem 
antes de 
aplicar.

eficaz contra:
mosquitos

apresentação: 100 ml | 200 ml

características: benefícios:

• Microesferas de proteção
• Formulação exclusiva
• Deet 7,125%
• Hidratante

Fórmula exclusiva, que conta com microesferas de proteção 
prolongada;
Utiliza componentes reconhecidos pela OMS como eficazes no 
combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue;
Hidrata a pele enquanto protege; 
Fácil de aplicar, espalhar, não fica grudento e não deixa a pele 
oleosa; 
Além da eficácia contra o transmissor da dengue, ele ajuda a repelir 
os mosquitos comuns, pernilongos, borrachudos, muriçocas e 
também o transmissor da malária (Anopheles gambiae).

• Essência de aloe vera
Sem odor forte como os repelentes comuns, o Altoff conta com 
fragrância suave de aloe vera; 
Não possui ou deixa cheiro de álcool na pele.

• Tampa disc top

Facilidade de manuseio; 
É mais fácil de abrir e fechar;
O tamanho da abertura da tampa é menor que a da maioria dos 
concorrentes, evitando desperdício na aplicação.

• Tamanho das embalagens Mais opções de escolha para os consumidores, se adaptando a 
diferentes necessidades.

• Layout
• Informações técnicas

Descrição de informações com alto  grau de controle e regularidade;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Informações e embalagem que garantem mais confiabilidade de 
marca;
Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência 
quanto à indicação de uso do produto.

o altoff Loção repelente de insetos tem 

proteção comprovada contra pernilongos 

e mosquitos, inclusive do transmissor 

da dengue, zika e chikungunya.  

fácil de aplicar e de ótima absorção, 

o produto contém microesferas de 

proteção prolongada, além de fórmula 

hidratante e não oleosa com fragrância 

suave de aloe vera. o altoff contém 

Deet, componente reconhecido pela 

organização mundial da saúde (oms) 

como eficaz contra o aedes aegypti.

3

em crianças de 2 a 12 anos, também não deve ser aplicado mais que 3 vezes ao dia, para 
evitar o uso prolongado do produto. a aplicação em crianças deve ser sempre supervisionada 
por um adulto, que deve colocar o produto em suas mãos e, em seguida, passar pelas áreas 
expostas da criança. o produto não deve ser aplicado nas palmas da mão das crianças, 
por baixo da roupa ou em locais onde a pele estiver irritada ou lesionada, na região 
dos olhos, bocas e outras mucosas. altoff não é indicado para menores de 2 anos. 

+3X
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Modo de usar:

eficaz contra:
BARATAS FORMIGAS MOSQUITOS MOSCAS

apresentação: 400 ml 

características: benefícios:

•  Produto feito à base de água
•  Não possui solventes 

orgânicos
•  Componentes cosméticos 

na formulação
•  Sem cheiro

Não apresenta componentes derivados do petróleo 
em sua formulação: menos agressivo para o meio 
ambiente; 
Baixa toxicidade para os seres humanos; 
Baixa irritabilidade.

• Contém mais gás

Aliado à formulação, o produto permanece mais 
tempo no ar, agindo por mais tempo contra os insetos 
indesejáveis; 
Jato mais eficiente;
Grande alcance de atuação.

• Potencialização de ativos 
• Multiação

O produto contém associações de 3 ativos, 
diferentemente da maioria dos concorrentes, que 
contêm apenas 2 ativos;
Mais eficiência; 
Combate comprovado de diferentes pragas;
Eficaz contra o Aedes aegypti (transmissor da dengue, 
zika e chikungunya);
Ação garantida trazendo a mínima possibilidade das 
pragas criarem resistência contra o produto.

• Tampa anatômica Formato prático;
Facilidade de manuseio e de uso.

• Layout
• Informações técnicas

Embalagem de grande destaque nos pontos de venda;
Layout de fácil entendimento;
Mais segurança de uso aos consumidores;
Descrição de informações com alto  grau de controle e 
regularidade;
Informações e embalagem que garantem mais 
confiabilidade de marca; 
Informações técnicas completas, garantindo total 
transparência quanto à indicação de uso do produto.

nada pior do que ter que usar inseticida com 

cheiro forte na casa limpinha, não é? 

foi pensando em resolver esse problema que 

criamos o Dtx multi-inseticida, o produto ideal 

para combater as mais diversas pragas, inclusive 

o mosquito da dengue, sem deixar cheiro no ar. 

um produto de tamanha eficiência que, além 

de acabar com os insetos na hora, também 

combate seu reaparecimento. tudo isso por 

conta do seu efeito prolongado, que continua 

agindo por vários dias após a aplicação.

3

deixe agir por 20 minutos 
e ventile o ambiente antes 
de permitir a circulação 
de pessoas e animais.

20min
2

Feche o ambiente e pressione 
a válvula para ativar o 
jato. pulverize em todas as 
direções por 1 a 3 segundos 
em uma área de 10 m².

1 agite bem antes de usar para 
garantir a eficácia do produto.

4

pulverize 
diretamente sobre 
os insetos para 
obter uma ação 
mais rápida.

Melhor custo 
BeNeFÍcIo do 
MercadoMaIs

ecoNoMIze

à base de água
não deixa cheiro
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INForMaçÕes para cadastro de produtos

produto classificação 
fiscal

código 
interno apresentação unidade de

faturamento Nº registro Ms tipo de
embalagem cód. barras Quantidade 

unitária dimensões (lXcXa) Medida do 
pallet lastro Quant. caixas

no pallet
empilhamento 
máximo

straik Multi-inseticida 300 ml 38089192 0991013001 12x1 12 3.2340.0013
Lata 7898180570030 300 ml 5,5 X 5,5 X 20 cm

1,00 x 1,20 m 26 208 8
caixa master 17898180570099 12 latas 17,5 X 23,2 X 20,2 cm

straik Multi-inseticida 450 ml 38089192 0991013002 12x1 12 3.2340.0013
Lata 7898180570450 450 ml 5,5 X 5,5 X 27,5 cm

1,00 x 1,20 m 26 156 6
caixa master 17898180570457 12 latas 17,5 X 23,2 X 27,4 cm

straik Multi-inseticida 450 ml
- citronela 38089192 0991013008 12x1 12 3.2340.0013

Lata 7898180571112 450 ml 5,5 X 5,5 X 27,5 cm
1,00 x 1,20 m 26 156 6

caixa master 17898180571119 12 latas 17,5 X 23,2 X 27,4 cm

straik Multi-inseticida 450 ml
- eucalipto 38089192 0991013009 12x1 12 3.2340.0013

Lata 7898180571129 450 ml 5,5 X 5,5 X 27,5 cm
1,00 x 1,20 m 26 156 6

caixa master 17898180571126 12 latas 17,5 X 23,2 X 27,4 cm

straik Multi-inseticida 630 ml 38089192 0991013007 9x1 9 3.2340.0013
Lata 7898180570917 630 ml 6,5 X 6,5 X 28 cm

1,00 x 1,20 m 20 100 5
caixa master 17898180570914 9 latas 20 X 20 X 28,5 cm

straik Mata-baratas aerossol 38089192 0991010006 12x1 12 3.2340.0018
Lata 7898180570351 300 ml 5,5 X 5,5 X 20 cm

1,00 x 1,20 m 26 208 8
caixa master 17898180570358 12 latas 17,5 X 23,2 X 20,2 cm

straik gel Mata-baratas 38089119 0991010001 24x1 24 3.2340.0001
seringa - 10 g 2 X 16 X 3,5 cm

1,00 x 1,20 m 17 119 7cartucho 7898180570221 1 seringa 3,5 X 18 X 10 cm
caixa master 17898180570288 24 cartuchos 22,2 X 29 X 18,6 cm

straik gel Mata-formigas 38089119 0991011001 24x1 24 3.2340.0003
seringa - 10 g 2 X 16 X 3,5 cm

1,00 x 1,20 m 17 119 7cartucho 7898180570214 1 seringa 3,5 X 18 X 10 cm
caixa master 17898180570211 24 cartuchos 22,2 X 29 X 18,6 cm

straik Mata-larvas 100 ml 38089119 0991021005 12x1 12 3.2340.0032
frasco 7898180570979 100 ml 4,65 X N X 11,45 cm

1,00 x 1,20 m 30 210 7
caixa master 17898180570976 12 frascos 16,1 X 17,3 X 15,9 cm

straik Mata-larvas 200 ml 38089119 0991021002 6x1 6 3.2340.0032
frasco 7898180570740 200 ml 5,5 X 8,8 X 19,5 cm

1,00 x 1,20 m 62 310 5
Display 7898180570757 6 frascos 11 X 17 X 20 cm

straik Mata-larvas 200 ml 38089119 0991021003 12x1 12 3.2340.0032
frasco 7898180570740 200 ml 5,5 X 8,8 X 19,5 cm

1,00 x 1,20 m 26 130 5Display 7898180570757 6 frascos 11 X 17 X 20 cm
caixa master 17898180570754 2 displays 17,3 X 22,8 X 20 cm

straik Mata-larvas 200 ml 38089119 0991021001 24x1 24 3.2340.0032
frasco 7898180570740 200 ml 5,5 X 8,8 X 19,5 cm

1,00 x 1,20 m 11 55 5Display 7898180570757 6 frascos 11 X 17 X 20 cm
caixa master 17898180570747 4 displays 23,7 X 34,8 X 20,4 cm

straik eletrik 12 horas refil 38089119 0991015001 6x20 120 3.2340.0004
envelope 7898180570191 12 pastilhas 0,3 X 9 X 12,7 cm

1,00 x 1,20 m 10 50 5Display 7898180570184 20 envelopes 7 X 9 X 13 cm
caixa master 17898180570242 6 displays 18,5 X 21,7 X 13,6 cm

straik eletrik
12 horas aparelho 38089119 0991015010 12x1 12 3.2340.0004

cartucho 7898180570115 1 refil + 1 aparelho 5 X 12,5 X 11,5 cm
1,00 x 1,20 m 25 150 6

caixa master  17898180570792 12 cartuchos 25,7 X 16,3 X 17,8 cm
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produto classificação 
fiscal

código 
interno apresentação unidade de

faturamento Nº registro Ms tipo de
embalagem cód. barras Quantidade 

unitária dimensões (lXcXa) Medida do 
pallet lastro Quant. caixas

no pallet
empilhamento 
máximo

straik eletrik
12 horas aparelho 38089119 0991015009 24x1 24 3.2340.0004

cartucho 7898180570115 1 refil + 1 aparelho 5 X 12,5 X 11,5 cm
1,00 x 1,20 m 11 77 7

caixa master 17898180570204 24 cartuchos 25,8 X 31,4 X 17,8 cm

straik Isca Mata-ratos 100 g 38089996 0991012002 24x1 24 3.2340.0006
sachê 7898180570160 25 g 1 X 8,8 X 11 cm

1,00 x 1,20 m 18 90 5cartucho 7898180570153 4 sachês 4,5 X 10 X 12 cm
caixa master 17898180570280 24 cartuchos 20,5 X 27,8 X 24,5 cm

straik Isca Mata-ratos 1 kg 38089996 0991012006 6x1 6 3.2340.0006
sachê 7898180570160 25 g 1 X 8,8 X 11 cm

1,00 x 1,20 m 6 42 7Display 7898180570146 40 sachês 19 X 19,7 X 11,5 cm
caixa master 27898180570140 6 displays 35,4 X 40 X 19,9 cm

straik Isca Mata-ratos 25 g 38089996 0991012005 400x1 1 3.2340.0006
sachê 7898180570160 25 g 1 X 8,8 X 11 cm

1,00 x 1,20 m 8 32 4
caixa master 17898180570129 400 sachês 27,2 X 40,5 X 24,5 cm

straik Isca Mata-moscas 50 g 38089119 0991016002 24x1 24 3.2340.0022
sachê 7898180570528 25 g 1,5 X 8,5 X 10 cm

1,00 x 1,20 m 27 189 7cartucho 7898180570665 2 sachês 3,5 X 9 X 9 cm
caixa master 17898180570662 24 cartuchos 15,1 X 27,6 X 18,7 cm

straik Isca Mata-moscas 
500 g 38089119 0991016001 4x1 4 3.2340.0022

sachê 7898180570528 25 g 1,5 X 8,5 X 10 cm
1,00 x 1,20 m 6 60 10Display 7898180570221 20 sachês 16 X 18,5 X 10 cm

caixa master 17898180570532 4 displays 32,5 X 37,5 X 10,5 cm

straik Formicida granulado 
Wr display 38089119 0991011007 12x1 12 3.2340.0010

sachê 7898180570603 50 g 2 X 7,6 X 12,3 cm
1,00 x 1,20 m 5 30 6Display 7898180570771 10 sachês 13 X 16,5 X 10,3 cm

caixa master 17898180570778 12 displays 39,5 X 42 X 16,4 cm

straik Formicida granulado 
Wr saco 38089119 0991011006 24x1 24 3.2340.0010

sachê 7898180570603 50 g 2 X 7,6 X 12,3 cm
1,00 x 1,20 m 5 30 6saco plástico 7898180570610 10 sachês 2 X 23,5 X 27 cm

caixa master 17898180570617 24 sacos 38 X 48,5 X 21 cm

straik Mata-cupim aerossol 38089192 0991014001 12x1 12 3.2340.0016
Lata 7898180570368 400 ml 5,5 X 5,5 X 25 cm

1,00 x 1,20 m 26 156 6
caixa master 17898180570365 12 latas 17,5 X 23,2 X 25,3 cm

straik Mata-cupim pronto 
uso 38089192 0991014003 12x1 12 3.2340.0021

frasco 7898180570436 900 ml 8,5 X 8,5 X 24 cm
1,00 x 1,20 m 10 50 5

caixa master 17898180570433 12 frascos 26,6 X 37,5 X 24,3 cm

altoff loção repelente de 
Insetos 100 ml 38089119 0991515001 12x1 12 20160112016

frasco 7898180570801 100 ml 3,1 X 5,6 X 14,6 cm
1,00 x 1,20 m 44 308 7

caixa master 17898180570808 12 frascos 12,8 X 16,7 X 14,9 cm

altoff loção repelente de 
Insetos 200 ml 38089119 0991515002 12x1 12 20160112016

frasco 7898180570931 200 ml 3,8 X 6,6 X 17,4 cm
1,00 x 1,20 m 33 198 6

caixa master 17898180570938 12 frascos 15,5 X 19,8 X 17,7 cm

dtX Multi-inseticida 400 ml 38089192 0991013004 12x1 12 3.2340.0035
Lata 7898180570825 400 ml 5,5 X 5,5 X 25 cm

1,00 x 1,20 m 26 156 6
caixa master 17898180570822 12 latas 17,3 X 23,3 X 24,2 cm
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VocÊ e sua FaMÍla 
BeM protegIdos 
os INsetos Vão 
FIcar BeM loNge
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