
WAT MAAKT 
FRUIT FLY NINJA DE BESTE?

Vervang de ninja
ELKE DRIE WEKEN
VOOR maximaal 

effect

plak de ninja
op ooghoogte
bij de overlast

HANDIGE

FRUITVLIEG-
VALLEN

Ontworpen op gebruiksgemak:  stick & go!5

discreet uit het  zicht te plaatsen6

De lokstof is niet giftig en zelfs food grade3

gemaakt van biologisch afbreekbare onderdelen2

effectiefst: sterkste lokstof ter wereld 
& dichterbij de overlast te plakken

1

kan niet omvallen en knoeien. 
hij zit immers vastgeplakt

4

         

Consumentenadviesprijs: € 6,95
Circa 50% retailer marge mogelijk!

Vloerdisplay: 75 retail 1-packs
Toonbankdisplay: 24 retail 1-packs
Logistieke voorwaarden in overleg.
Reorder Pack: 20 retail 1-packs

Meer productinformatie, timelapse video en reviews: www.fruitflyninja.nl

Wijzigen in ontwerp van vloerdisplay en retail pack voorbehouden.        

   40 x 60 x 165 cm

± 3 x 5 cm
retail 1-pack

"Kleine handige flesjes die je overal kan kleven. Super doeltreffend. 
Eindelijk fruitvliegjes vrij in de keuken. We hadden het klassieke 
fruitvliegjes appeltje ernaast gezet voor de test..... resultaat... 
Geen vliegjes bijna in het appeltje. En de kleine Fruitfly Ninja zat 
al aardig vol. Top produkt!."
Cathérine van der Auwera

"De fruit fly kwam als geroepen, dit jaar enorm veel fruitvliegjes 
en was er snel vanaf dankzij fruit fly, ook nog een bio product dus 
veilig voor onszelf en kind."
C. de Vries

“Fantastisch product en het enige wat effectief werkt tegen fruit- 
vliegjes! Ik raad het iedereen aan die ik ken en voor mij geen
andere producten meer!”
Aline boonstra

fruitvliegjes zijn een bron van irritatie 
en schaamte in menig huishouden. fruit fly 
ninja® is de BIOLOGISCHE oplossing in DE 
vorM van een kleine en discrete val. 
profesSionals in horeca en supermarkten 
gebruiken het al volop.

± 22 x 26 x 30 cm



WAT MAAKT 
FRUIT FLY NINJA DE BESTE?

Vervang de ninja
ELKE DRIE WEKEN
VOOR maximaal 

effect

plak de ninja
op ooghoogte
bij de overlast

HANDIGE

FRUITVLIEG-
VALLEN

Ontworpen op gebruiksgemak:  stick & go!5

discreet uit het  zicht te plaatsen6

De lokstof is niet giftig en zelfs food grade3

gemaakt van biologisch afbreekbare onderdelen2

effectiefst: sterkste lokstof ter wereld 
& dichterbij de overlast te plakken

1

kan niet omvallen en knoeien. 
hij zit immers vastgeplakt

4

         

Consumentenadviesprijs: € 6,95
Circa 50% retailer marge mogelijk!

Vloerdisplay: 75 retail 1-packs
Toonbankdisplay: 24 retail 1-packs
Logistieke voorwaarden in overleg.
Reorder Pack: 20 retail 1-packs

Meer productinformatie, timelapse video en reviews: www.fruitflyninja.nl

Wijzigen in ontwerp van vloerdisplay en retail pack voorbehouden.        

   40 x 60 x 165 cm

± 3 x 5 cm
retail 1-pack

"Kleine handige flesjes die je overal kan kleven. Super doeltreffend. 
Eindelijk fruitvliegjes vrij in de keuken. We hadden het klassieke 
fruitvliegjes appeltje ernaast gezet voor de test..... resultaat... 
Geen vliegjes bijna in het appeltje. En de kleine Fruitfly Ninja zat 
al aardig vol. Top produkt!."
Cathérine van der Auwera

"De fruit fly kwam als geroepen, dit jaar enorm veel fruitvliegjes 
en was er snel vanaf dankzij fruit fly, ook nog een bio product dus 
veilig voor onszelf en kind."
C. de Vries

“Fantastisch product en het enige wat effectief werkt tegen fruit- 
vliegjes! Ik raad het iedereen aan die ik ken en voor mij geen
andere producten meer!”
Aline boonstra

fruitvliegjes zijn een bron van irritatie 
en schaamte in menig huishouden. fruit fly 
ninja® is de BIOLOGISCHE oplossing in DE 
vorM van een kleine en discrete val. 
profesSionals in horeca en supermarkten 
gebruiken het al volop.

± 22 x 26 x 30 cm


