
Product
kenmerken 

Inhoud 

Vlooien & teken 

FLEANIL SPOT·ON 
SOLUTION 

' Spot-on oplossing om een 
i besmetting met v looien en 

teken te behandelen 

•Werkt snel 
· onmiddell ijk effect t egen 

vlooien 
· doodt teken b innen de 

24-48 uur 
• Langdurige bescherming: 

· v looien: tot 8 weken voor 
honden / tot 5 weken 
voor katten 

· teken: t ot 4 weken voor 
honden / tot 2 weken 
voor katten 

• Met Fipronil, een bekend 
middel met bewezen 
werkzaamheid 

• Gemakkelijk aan te 
brengen: doorschijnende 
enkele dosis in een pipet 

• 5 verschillende varianten: 
om alle groottes en 
katten- en hondenrassen 
te behandelen: 
Fleanil 0.5 ml voor katten 
0 ,67 ml voor kleine honden 
1,34 ml voor middelgrote honden i 
2,68 ml voor grote honden : 
4.02 ml voor heel grote honden 

• 4 pipetten per variant 

INSECTICIDE 
HABITAT 

Bestrijdt teken en vlooien 
in uw t huisomgeving 

• Formule met drievoudige 
werking met insecticides 
en een bestanddeel dat 
de groei van insecten 
remt: 

0 Elimineert volwassen 
teken en vlooien bij 
contact 

6 Blokkeert de 
ontwikkeling van neten 
& larven 

@ Biedt tot 6 maanden 
b escherming tegen een 
nieuwe besmetting met 
vlooien 

• Spray en vernevelaar 
voor een eenvoudige en 
efficiënte toepassing 

• Laat geen geurtjes of 
plakkerige resten achter 

• 200 ml spray & 
vernevelaar 

TIC'AWAY 

: 

Verw ijdert teken in 
alle veiligheid 

De gemakkelij kste 
manier om de 
volledige teek te , 
verwijderen uit de huid · 
van uw kat of hond. 
ongeacht de grootte. 

• 1 grote en 1 kleine haak 

EXITEL PLUS 
& EXI EL PLUS XL 

Om een besmetting met 
verschillende soorten 
wormen (rondwormen & 
lintwormen) te behandelen 

doodt de meest 
voorkomende 
wormsoorten in 
één toepassing per 
behandeling 
niet nodig om uw kat 
of hond verschillende 
dagen na elkaar t e 
behandelen 

Pyrantel & Febantel: 
tegen alle relevante 
rondwormen bij honden 
Praziquantel: dekt 
alle belangrijke 
lintwormsoorten bij 
honden 

Tabletten met vleessmaak 

2 tabletten per variant 

Wond
verzorging 

DERMA·CARE 

Verzacht, hydrateert 
: & helpt oppervlakkige 
i wonden te herstellen 

• Bevat zuivere honing die 
rijk is aan enzymen en 
die: 
· de verwijdering van 

necrotisch weefsel 
stimuleert en de 
wondheling van 
oppervlakkige wonden 
versnelt 

· pijn en zwelling helpt 
verminderen door 
zijn antibacteriële en 
ontstekingswerende 
act iviteit 

• verrijkt met essentiële 
oliën die bekend zijn 
voor hun antiseptische 
eigenschappen 

• 100 ml spray 


