Pavasara ieteikumi Tava mīluļa veselībai...
Labdien, cienījamais lasītāj!
Beidzot, kad pavasaris ir klāt, un saule
silda mūsu sirdis, daba mostas, un līdz ar viņu arī
dažādi kukaiņi un citas sīkas radības, kas ne tikai
priecē mūsu acis, bet arī raisa uztraukumu. Ērces,
blusas un odi ne tikai traucē ar savu
līdzāspastāvēšanu kā tādu, bet arī rada bailes no
inficēšanās ar infekcijas slimībām, ko tie pārnēsā.
Jau zinam un raizējamies par ērcēm, kas
piesūcoties, var mūs inficēt ar Laima slimību vai
ērču encefalītu, bet to, ka ērces var būt bīstamas
arī mūsu četrkājainajiem draugiem, zinam retais.
Laima slimība, anaplazmoze un babezioze
(piroplazmoze) ir ērču pārnēsātās saslimšanas, kas
diagnosticētas Latvijā dzīvojošiem suņiem.
Infekcijas nesējs var būt vienīgā ērce, kas
piesūkusies Tavam mīlulim visas sezonas garumā,
tāpat arī pirmā ērce, kuru pamodinājuši pirmie
siltie saules stari. Tāpēc svarīgi Tavu draugu
apstrādāt ar pretērču līdzekli pirms ērču sezona ir
sākusies.
Vislabāk izmantot līdzekli, kas ne tikai
nogalina, bet arī atbaida ērces, samazinot ērču
piesūkšanās iespēju līdz minimumam. Pirms
līdzekļa iegādes uzzini sava mīluļa svaru, lai
līdzekļa deva būtu atbilstoša. Tāpat arī izdomā,
kāda veida apstrādes Tev un Tavam mīlulim šķiet
vispiemērotākās.
Pretērču kaklasiksnas aizsargās Tavu
mīluli ilgstoši, un bez raizēm aizvadīsi sezonu,
neraizējoties, ka vari aizmirst ikmēneša apstrādi,
kā var gadīties ar pilieniem skaustā. Pareizi
izvēlēta un uzlikta kaklasiksna pasargās Tavu
draugu no ērcēm arī, ja tas ir lielo šķirņu
pārstāvis.
Speciālista ieteikums:
Foresto- inovatīva kaklasiksna, kas pasargās Tavu
suni un kaķi no ērcēm un blusām 8 mēnešus. Piemīt
atbaidoša
iedarbība.
Kiltixzelta
standarts
aizsardzībai pret ērcēm un blusām līdz 7 mēnešiem,
suņiem.

Pilieni skaustā būs Tavam mīlulim
piemēroti, ja kaklasiksna Tev liekas traucējoša, un
Tu katru mēnesi atcerēsies atkārtot apstrādi, lai
Tavs mīlulis būtu pasargāts no parazītu
uzbrukuma bez pārtraukuma visu sezonu. Šie
pilieni pasargās Tavu draugu arī no odu
kodumiem, kas īpaši svarīgi, ja viņš ir alerģisks
pret tiem.
Speciālista ieteikums:
Advantix- Pilieni skaustā pret ērcēm, blusām un
odiem ar atbaidošu efektu. Tikai suņiem! Jāatkārto
katru mēnesi.

Vai Tu zini, ka veterināros produktus sava
mīļdzīvnieka veselībai vari iegādāties „A
Aptieka” aptieku tīklā, un, aizpildot
anketu, Tu piedalies loterijā, kurā vari
laimēt dāvanu savam mīlulim?

Aizpildi anketu papīra formātā „A Aptieka” tīkla
aptiekā vai interneta vietnēs www.aaptieka.lv vai
www.magnumvet.lv un laimē vērtīgu dāvanu
savam mīlulim!

* * *
Divkāršs ieguvums ar

!

Rūpējies par savu mīluli kvalitatīvi un droši!

Aizsargā savu mīlili no blusām un ērcēm ar
Advantix vai Foresto, un attārpo ar Drontal bez
maksas!

* * *
Pavasarī Tavs
maina kažociņu.

mīlulis

DERMATIX veicinās
veselīga, bieza un spoža
apmatojuma ataugšanu!
Nesmādēs ne suns, ne
kaķis!

Mums rūp Tava mīluļa veselība!

Tavs veterinārais konsultants

