
PERMECTA

Sprawdzone i skuteczne! INFO

S I N C E  1 9 4 2

| Eliminuje pchły 
 i kleszcze!

| Dla psów

| Działa 90 dni

PERMECTA

ZAWIERA 

SUBSTANCJE 

CZYNNE: 

PERMETRYNA

+ GERANIOLTICKBOY
Poręczne narzędzie do sprawnego usuwania 
kleszczy, pozwala szybko i bezpiecznie usunąć 
kleszcze wbite w powierzchnię skóry. Szybkie 
usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko przeniesienia 
chorób odkleszczowych.

TICK TEST
Szybki test diagnostyczny pozwalający ocenić, czy 
usunięty ze skóry kleszcz mógł stanowić źródło 
zarażenia krętkami Borrelia burgdorferi. Wynik testu 
może pomóc lekarzowi weterynarii w podjęciu 
decyzji dotyczących dalszego postępowania.

Sposób użycia

Zapoznaj się z innymi 
produktami Beaphar

Inne metody walki z pasożytami sprawdź na: www.beaphar.pl

    Obrożę wyjąć z opakowania i założyć 
na szyi psa, dopasowując obwód w taki 
sposób, aby zmieścić dwa palce 
pomiędzy skórą a paskiem obroży.

1

    Odciąć zbędny 
nadmiar obroży.

2     Dokładnie 
umyć ręce po 
założeniu 
obroży.

3
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Patryk Kamiński:  695 313 367 
p.kaminski@pl.beaphar.com

Woj. pomorskie, zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Dariusz Błaszczyk: 695 313 370 
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Woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie, 
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
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KLESZCZA:
1. Borelioza (groźna dla psów 
 i ludzi, przewlekła, bakteryjna 
 choroba atakująca stawy, 
 dająca niespecyficzne objawy)
2. Babeszjoza (pasożytnicza 
 choroba powodowana przez 
 protisty, która nierozpoznana 
 w porę może być przyczyną 
 ciężkich powikłań a nawet 
 śmierci).

PCHŁY:
1. Aspekt higieniczny (pchły 
 rozwijają się w licznych 
 zakamarkach domu, na tapczanie, 
 dywanie i psim legowisku)
2. Alergiczne pchle zapalenie skóry 
 (znaczna część psów reaguje 
 uporczywym świądem nawet na 
 pojedyncze ukłucia pcheł)
3. Inwazja tasiemca Dipylidium 
 caninum (tasiemiec po spożyciu 
 zarażonej pchły, dla którego jest 
 ona żywicielem pośrednim, 
 zaczyna rozwijać się w jelitach)

Niebezpieczeństwa 
i zagrożenia ze strony

Czy wiesz że ...

- zalety

PCHŁY:
1. Przy intensywnej inwazji, pchły mogą wywoływać 
 silny świąd zakłócający sen, doprowadzając 
 jednocześnie do poważnego uszkodzenia skóry 
 i sierści.

2. W sprzyjających warunkach już po 3 tygodniach potomstwo jednej 
 pchły może liczyć 1000 osobników na różnych stadiach rozwoju.
3. Dorosłe pchły widoczne na skórze psa stanowią niewielki 
 procent rzeczywistej populacji obecnej w otoczeniu zwierzęcia.
4. Drobne, czarne ‘przecinki’ wyraźnie widoczne na skórze psów 
 o jasnym umaszczeniu to odchody pcheł; łatwiej je dostrzec niż 
 dorosłe pchły.

 
KLESZCZE:
1. Z uwagi na coraz cieplejszy klimat mogą 
 pozostawać aktywne przez niemal okrągły rok.
2. Odsetek kleszczy nosicieli krętków Borrelia 
 burgdorferi jest zróżnicowany w zależności od 
 regionu kraju. 

3. Ulubione siedliska kleszczy to porośnięte liściastymi krzakami 
 wilgotne i lekko zacienione zagajniki i zarośla. 
4. Wygłodniałe kleszcze potrafią całymi dniami czyhać na swą 
 ofiarę, wyszukując jej w otoczeniu za pomocą 
 wyspecjalizowanych receptorów.
5. Niektórym gatunkom kleszczy rozwój od jaja do jaja może zająć 
 nawet 7 lat.

Eliminuje kleszcze 
oraz pchły

1

Wykorzystuje skuteczne 
i sprawdzone substancje 
czynne

5

      Niweluje możliwość 
zarażenia chorobami 
przenoszonymi przez 
pchły i kleszcze

2 Jest wodoodporna4

Jest łatwa i bezpieczna 
w stosowaniu

3

wodo-
odporna

PERMECTA

DWA 

ROZMIARY 

OBROŻY

50 + 70
cm
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