Být psem, co byste udělali
s blechami a klíšťaty?

Chtěli byste přípravek spojující
inovativní způsob ochrany před
blechami založený na bioaktivaci
a prověřenou sílu proti klíšťatům.

Nejlepší ochrana
doma i venku
Kdybyste byli psem,
co uděláte s blechami?
Hledali byste opravdu účinný přípravek,
který likviduje dospělce i vývojová stádia
blech a zároveň zabraňuje opakovanému
napadení parazity.
®

Activyl Tick Plus je odlišný od stávajících přípravků.
Využívá procesu bioaktivace, což znamená, že se
účinná látka stává vysoce aktivní až v těle blechy.

Ani klíšťata nemají šanci!
Málo co je tak odporné, jako najít přisáté
rostoucí klíště na vašem miláčkovi. A nejen
to, klíšťata mohou přenášet řadu vážných
onemocnění.
Potřebujete přípravek, který klíšťata po celý měsíc
účinně odpuzuje a zabíjí. Activyl Tick Plus kombinuje
osvědčenou ochranu před klíšťaty s nejmodernější
ochranou proti blechám.
®

Jak funguje
bioaktivace?
Aplikace
1

Účinná látka se šíří
po celém povrchu těla
psa lipidovou vrstvou jeho
pokožky.

Expozice
2

Po přisednutí na kůži vniká
produkt do blechy, aniž by
vašeho psa kousla. Stačí,
když přijde do kontaktu
s ošetřeným psem.

Bioaktivace
3

Působením enzymů uvnitř
blechy se mění bezpečná,
neúčinná složka produktu
na, pro blechy, vysoce
toxickou formu.

A blechy jsou pryč…
4

Blecha je rychle
paralyzována a umírá.

Zeptejte se svého veterináře,
jak funguje první prostředek
proti blechám s bioaktivací.

Už žádné
blechy, prosím!
Blechy se mohou rychle stát
závažným problémem pro psy
a rodiny jejich majitelů.
Napadený pes může trpět neustálým svěděním,
drbe se, a občas dochází i k poškození srsti
vypadáváním nebo dokonce FAD – alergii na bleší
kousnutí. Blechy také často přenášejí tasemnice
a řadu bakteriálních a virových onemocnění.
Pouhých pár blech dokáže zamořit celý váš dům,
neboť každá bleší samice vyprodukuje denně 50
i více vajíček. Bleší vajíčka, larvy a kukly zůstávají
ukryté v kobercích, Vašich postelích i ve spárách
v podlaze, takže jejich odstranění je opravdovým
problémem a mnohdy ani sebelepší úklid domova
nestačí.

Trápení s klíšťaty
Každý, kdo tráví čas v přírodě, ví
o hrozbě přenosu nebezpečných
onemocnění z klíštěte na psa a jeho
pána.
Klíšťata jsou brilantní lovci. Dokážou „vypátrat“
blížícího se hostitele i podle jeho dechu. Číhají
na sebemenší dotek kolemjdoucího zvířete
nebo člověka! Jakmile se přichytí svými bodlák
připomínajícími končetinami a hrotitým ústním
ústrojím, zůstávají přisáty, často nepozorovaně,
několik dní. Stávají se dokonalými přenašeči původců
onemocnění. Po napití krve opouští samice klíštěte
hostitele, aby nakladla 3000 až 6000 vajíček!
Klíšťata neosidlují pouze přírodu. Volně žijící
zvěř, včetně malých savců, je mohou přenést
mnohem blíže, až k vašim domovům. Larvy, nymfy
nebo dospělá klíšťata se tak snadno dostávají až
do obytných oblastí a tvoří zde nové populace,
dychtivě čekající na potravu ve vašich zahradách
nebo parcích v sousedství.

Přerušte jejich
vývojový cyklus…
Zeptejte se veterináře, zda preparát, jehož použití
zvažujete, likviduje pouze dospělé blechy nebo
rovněž brání vývoji vajíček a larev blech. Váš problém
s blechami spíše vyřeší prostředek schopný přerušit
vývojový cyklus blech. Activyl Tick Plus to zvládne.
®
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A zbavte se klíšťat
Chcete snadno aplikovatelný přípravek odpuzující
a likvidující larvy, nymfy a dospělá klíšťata na potkání?
Activyl Tick Plus odpuzuje všechny druhy klíšťat
vyskytující se v České republice. Jistě také oceníte
jeho odolnost proti vodě.
®

Jak se
Activyl Tick Plus aplikuje
®

1 Vyjměte pipetu z balení

Malí psi

2 Držte pipetu ve svislé

Umístěte špičku pipety na kůži v oblasti mezi
základnami lopatkových kostí psa. Pevně pipetu
stiskněte a vytlačte celý její obsah na kůži.

poloze směrem od obličeje
a odlomte špičku pipety
ohnutím tam a zpět.

3 Rozhrňte
srst psa

Větší psi
Umístěte špičku pipety na kůži v oblasti mezi
základnami lopatkových kostí psa. Pevně pipetu
stiskněte a vytlačte její obsah na kůži. Rozdělte
přitom celý obsah pipety na 4 místa podél hřbetu
od kohoutku po kořen ocasu.

4 Umyjte si pečlivě ruce a vyhněte se kontaktu
s ošetřenou kůží, dokud prostředek nezaschne.

®

Razítko veterinární ordinace
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