3 Previna novas infestações
Spray BIOSPOTIX®: Ação preventiva

Ação imediata

Gatos/roedores
cm
30

cm
30

=1
=2

Cães
< 10 kg = 1
10-20 kg = 2
20-50 kg = 6
> 50 kg = 9

+ Mantenha o ambiente do seu animal
de estimação Fresco’e’Limpo
Este spray desinfetante e de limpeza ajuda a manter
o ambiente do seu animal de estimação fresco e
limpo. Enriquecido com arvore de chá e eucalipto
para obter propriedades antissépticas e calmantes.
Ajuda a reduzir o stress do seu animais domésticos,
desodoriza e promove a neutralização de odores
desagradáveis.
Instruções de uso: Pulverizar diretamente sobre
têxteis (almofadas, cestos, sofás, cobertores ...)
a 20cm e deixar secar. Para limpeza de gaiolas,
aviários, ninhadas e nichos: Retirar animais, tirar
as manchas, pulverizar diretamente a superfície a
ser limpa ou com um pano, depois esfregar. Deixar
secar alguns minutos antes de reintroduzir o seu
animal. Use 1 a 2 vezes por semana. Manter fora
do alcance de crianças. Uso externo - não engolir.
Para o ambiente dos animais:

Proteja seus animais
de estimação de parasitas
externos e escolha uma
solução BIOSPOTIX®

Solução eficaz contra
parasitas externos

Eficaz e amigo
do ambiente
ANTIPARASITÁRIO COM
INGREDIENTES NATURAIS

Distribuído por:
GENYEN - Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa - Tapada da Ajuda
1349 – 017 Lisboa
animalcare@genyen.pt
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Solução eficaz para evitar novas
infestações e proteger seu cão ou
gato de outros animais infestados e
durante passeios…
BIOSPOTIX® spray cobre a
pelagem do seu animal de estimação
com uma película protetora que
repele pulgas, carraças e outros
parasitas externos.
Pulverizar a 30 cm de distância, não
enxaguar ou secar a pelagem. Escove
para ajudar a espalhar a loção.

APRESENTAÇÃO
Ao contrário dos produtos químicos com efeitos neurotóxicos em
insetos, BIOSPOTIX® é uma abordagem mecânica que atua em
contato com pulgas e carraças.
Com base em Geraniol, os ingredientes ativos da BIOSPOTIX®
desidratam a quitina* e bloqueiam o sistema respiratório do inseto.
Os parasitas são repelidos por sufocação e desidratação.

1 Tratar o ambiente

2 Protecção para o seu cão e gato

BIOSPOTIX® Indoor Spray: Inicio importante

BIOSPOTIX® spot on: Simples & natural

Ao contrário do que a maioria de nós pensamos,
as pulgas não aderem permanentemente aos
animais de estimação e passam a maior parte
de seu tempo no chão, tapetes, sofás, canis,
cestos, etc.
Apenas 5% das pulgas adultas estão no seu
animal de estimação enquanto 95% estão no
ambiente do animal de estimação, na forma
de ovos, larvas e pupas. Portanto, é fortemente
recomendado iniciar a erradicação das pulgas
com o tratamento do meio ambiente do
animal de estimação.
O spray BIOSPOTIX® indoor ajuda a
eliminar pulgas adultas, ovos e larvas do
ambiente dos animais de estimação.

A fase gasosa do GERANIOL também ajuda a desidratar ovos e
larvas dando BIOSPOTIX® excelentes propriedades ovicidas e
larvicidas.
BIOSPOTIX® pode ser usado em cachorros e gatinhos com mais
de 3 meses de idade.

Também adequado para aviários de aves de capoeira, este spray
elimina os ácaros e o piolho vermelho presentes no ambiente de
aves de capoeira. Para uma proteção ótimo, trate os ninhos dos
pintos do seu galinheiro, sititos preferenciais onde se escondem
estes parasitas. (como lugares escuros, sob o ninhos, gaiolas, perto
dos excrementos de aves de capoeira…).

Proteção ótima e eficaz:
3 fases importantes

PROTEÇÃO ÓTIMA
1 TRATAMENTO

2 PROTEÇÃO

Dica: A aspiração regular irá ajudá-lo a eliminar adultos, ovos,
larvas e pupas antes de se desenvolverem. Colocando parte do colar
para pulgas no saco na bolsa de vácuo do aspirador também poderá
ser eficaz. Evite molhar o chão, a humidade oferece um ambiente
favorável ao desenvolvimento das larvas e pupas.

3 PREVENÇÃO

Trate to ambiente do animal de estimação com o Spray
BIOSPOTIX® INDOOR.
Proteja com BIOSPOTIX® Spot On e coleiras.
Impeça novas infestações com o Spray BIOSPOTIX®.
*A quitina é o principal componente das paredes celulares do exoesqueleto de insetos e artrópodes.

Para o ambiente dos animais:

Ação imediata. 4 semanas
de proteção externa contra
parasitas (pulgas, carraças,
piolhos…).
Aplicar diretamente na pele do
pescoço até a cauda. Renovar
todos os meses ou após o banho
seu animal de estimação.
O ingrediente ativo é espalhado
sistemicamente
sobre
a
pelagem através do sebo.
Escove depois da aplicação
para ajudar a espalhar o
produto rapidamente.
Gatos/roedores Cães pequenos Cães grandes
= 1/2

< 10 KG

20-50 KG

=1

< 20 KG

+ 50 KG

BIOSPOTIX® Coleiras: Proteção permanente
Fortaleça a proteção da
pipeta com o Coleiras
BIOSPOTIX®. Até 4 meses
de proteção. Ação Imediata. À
prova de água. Os ingredientes
ativos são espalhados por toda
a pelagem do cão ou gato
através da gordura da pele. Portanto, usar um coleiras ao redor
do pescoço protege todo o corpo do animal de estimação e evita
infestações de pulgas e carraças.
Coloque o coleiras no pescoço, deixe um espaço de 2 dedos e corte o
comprimento extra. Dicas: coloque o comprimento restante do colar
na cama dos animais de estimação ou no saco do aspirador.
Manter fora do alcance das crianças. Não use em animais com lesões cutâneas, fêmeas grávidas
e lactantes e animais com menos de três meses. Uso externo - não engula. Em caso de ingestão
ou se a irritação persistir, consulte um veterinário. Contém geraniol. H315 - provoca irritação da
pele H317 - pode causar reação alérgica H318 - provoca sérios danos oculares.

