pro psy a štěňata nad 25kg

pro psy a štěňata 8-25kg

pro psy a štěňata do 8 kg

NATURES GUARDIAN přírodní antiparazitní spot-on

Přírodní antiparazitní spot-on!
3 pipety v balení,
dávkování dle hmotnosti psa

Účinně a rychle ničí a dlouhodobě chrání vaše psy i štěňata před blechami, klíšťaty
a komáry. Jedna pipeta zabezpečuje ochranu celý měsíc po aplikaci.
NATURE´S GUARDIAN je přípravek obsahující přírodní látky. Je neškodný a bezpečný
s příjemnou vůní.
Přírodní oleje s insekticidním a repelentním účinkem:
Peprmintový olej
3,0 %
Skořicový olej
Citroníkový olej
4,5 %
Hřebíčkový olej
Tymiánový olej
5,0 %
Vanilín a isopropylmyristát

SLOŽENÍ

4,5 %
5,0 %
78 %

Návod k použití:
Po vyjmutí držte pipetu užším koncem nahoru. Odřízněte nebo ustřihněte užší konec. Přitom dbejte,
aby se obsah nedostal do očí nebo jinou nekrytou část těla zvířete. Pozor dávejte i na vlastní oči. Jednou
rukou držte psa, druhou jemně naneste přípravek na kůži na hřbetě psa v několika bodech od lopatek
po kořen ocasu. Pak krátkou chvíli čekejte až se roztok absorbuje. V této době psa nepouštějte k druhým
psům. Do 24 hodin po aplikaci psa nekoupejte. Při aplikaci dejte pozor na oči, ústa, čenich a genitálie
zvířete. Při zvýšené citlivosti je třeba se spojit s veterinářem. Neaplikujte u štěňat do 12 týdnů. Přípravek
může být znovu aplikován i po 14 dnech.

Účinně a rychle ničí a dlouhodobě chrání vaše kočky a koťata před blechami,
klíšťaty a komáry. Jedna pipeta zabezpečuje ochranu celý měsíc po aplikaci.
NATURE´S GUARDIAN je přípravek obsahující přírodní látky. Je neškodný
a bezpečný s příjemnou vůní.
Přírodní oleje s insekticidním a repelentním účinkem:
Peprmintový olej
3,0 %
Skořicový olej
Citroníkový olej
4,5 %
Hřebíčkový olej
Tymiánový olej
5,0 %
Vanilín a isopropylmyristát

SLOŽENÍ

4,5 %
5,0 %
78 %

3 pipety v balení,
1 pipeta/kočku/kotě

Návod k použití:
Po vyjmutí držte pipetu užším koncem nahoru. Odřízněte nebo ustřihněte užší konec. Přitom dbejte, aby se
obsah nedostal do očí nebo jinou nekrytou část těla zvířete. Pozor dávejte i na vlastní oči. Jednou rukou
držte kočku, druhou jemně aplikujte přípravek na rozhrnutou srst v zátylku a kohoutku. Pak krátkou
chvíli čekejte až se roztok absorbuje. V té době kočku nepouštějte k druhým zvířatům. Při aplikaci dejte
pozor na oči, ústa, čenich a genitálie zvířete. Při zvýšené citlivosti je třeba se spojit s veterinářem.
Neaplikujte u koťat do 12 týdnů. Přípravek může být znovu aplikován i po 14 dnech.

PRVNÍ PŘÍRODNÍ SPOT-ON
Dovozce: Panda Plus s.r.o., Maroldova 1340, Úvaly 250 82, tel.: 281 981 625, 281 981 175,
mobil: 777 662 866, 777 672 848, fax: 281 981 183, www.pandaplus.cz, info@pandaplus.cz

pudr pro psy 71g

pudr pro kočky 71g

NATURES GUARDIAN přírodní antiparazitika
Přírodní antiparazitní PUDR
- pro psy a štěňata
- pro kočky a koťata

Účinně a rychle ničí blechy, klíšťata a komáry. Následně dlouhodobě chrání před
napadením.
NATURE´S GUARDIAN je přípravek obsahující přírodní látky. Je neškodný a bezpečný
s příjemnou vůní.
Přírodní oleje s insekticidním a repelentním účinkem:
Peprmintový olej
1,0 %
Skořicový olej
1,5 %
Citroníkový olej
1,5 %
Hřebíčkový olej
1,7 %
Tymiánový olej
1,7 %
Vanilín a isopropylmyristát, 2-Propanol Isopropyl
Alkohol) 92,60%

SLOŽENÍ

sprej pro kočky 236ml

sprej pro psy 236ml

Návod k použití:
Pudrování provádějte proti srsti zvířete. Začněte od ocasu postupně, pak přejděte na celé tělo včetně
nohou a bříška. Poté nanesený zásyp vtírejte rukou proti srsti tak, aby jste byli jisti, že se dostal na kůži.
Množství nánosu nepřehánějte, chraňte oči, ústa, čumák a genitálie zvířat. Aplikujte podle potřeby.
Prostředek je účinný celoročně, jak uvnitř domu, tak venku.
Při pudrování si chraňte oči i ústa. U zvířat se může projevit zvýšená citlivost až alergie. Když nepomůže
mýdlový roztok, je zapotřebí konzultace s veterinářem. Neaplikujte mláďatům mladším 12 týdnů.
Přípravek může být znovu aplikován i po 14 dnech.

Přírodní antiparazitní SPREJ
- pro psy a štěňata
- pro kočky a koťata

Účinně a rychle ničí blechy, klíšťata a komáry. Následně dlouhodobě chrání před
napadením.
NATURE´S GUARDIAN je přípravek obsahující přírodní látky. Je neškodný a bezpečný
Přírodní
oleje s insekticidním
a repelentním účinkem:
s příjemnou
vůní.
Peprmintový olej
1,0 %
Skořicový olej
1,5 %
Citroníkový olej
1,5 %
Hřebíčkový olej
1,7 %
Tymiánový olej
1,7 %
Vanilín a isopropylmyristát, 2-Propanol Isopropyl
Alkohol) 92,60%
Návod k použití:
Nastříkejte na srst zvířete ze vzdálenosti asi 8-12 mm. Začněte od ocasu a postupně přecházejte
postupně na celé tělo včetně nohou a bříška. Poté nanesený sprej vtírejte rukou proti srsti tak, aby jste byli
jisti, že se dostal na kůži. Chraňte oči, ústa, čumák i genitálie zvířete. Aplikaci opakujte podle potřeby.
Prostředek je účinný celoročně, jak uvnitř domu, tak i venku. U zvířat se může projevit zvýšená citlivost až
alergie. Když nepomůže mýdlový roztok, je zapotřebí konzultace veterináře. Neaplikujte mláďatům mladším
12 týdnů. Přípravek může být znovu aplikován i po 14 dnech.

SLOŽENÍ

Dovozce: Panda Plus s.r.o., Maroldova 1340, Úvaly 250 82, tel.: 281 981 625, 281 981 175,
mobil: 777 662 866, 777 672 848, fax: 281 981 183, www.pandaplus.cz, info@pandaplus.cz

