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Специална оферта от 

BAYER ANIMAL HEALTH 

 

Здравейте, бретонджии! 

 

Приключиха успешно клубните мероприятия от 18.04.2015 г. и ние продължаваме 

напред  Клуб Епаньол Бретон винаги се е старал да подкрепя изцяло и да работи за 

своите членове и техните кучета. Тази „клубна политика” ни кара да търсим нови 

приятели и съмишленици, които да са ни упора и да помагат било то със съвети, било то с 

информация, с полезни продукти, храни и т.н.  

Тази година за първи път имахме удоволствието наш спонсор на специализираната 

изложба в Асеновград да бъде и фирма Bayer Animal Health, за което сърдечно им 

благодарим! Bayer Animal Health любезно ни предложи да продължим съвместната си 

работа с тях, като ни дават една изключително щедра отстъпка на техните продукти, 

които от своя страна са изключително важни за здравето на кучета ни.  

Всички членове на КЕБ ще имат привилегията да се възползват от тази оферта.  

Както всички знаем, с настъпването на пролетта и топлото време става все по-

голяма и инвазията на кърлежи, бълхи, комари , въшки, пясъчни и кръвосмучещи мухи и 

др. вредни насекоми. Ето защо ние се обърнахме към Bayer Animal Health като 

единствените, които предлагат продукта Advantix на българския пазар. Този препарат 

съчетава комплексна превенция срещу кърлежи, бълхи, комари, въшки, както и срещу 

пясъчни и кръвосмучещи мухи. На пазара има редица подукти, но нито един не съчетава 

такава ефективна и комплексна защита, както този препарат. По-долу ще намерите 

подробна информация за препарата. 

Не бива да се поддаваме на рекламни трикове и блестящи убеждения от различни 

лица,  нека се доверяваме само на доказани продукти. Точно поради тази причина сме 

много щастливи, че Bayer Animal Health ни прави тази отстъпка.  

 

Моля всеки, които желае да направи заявка, да се обръща към Отговорника 

по развъдна дейност – Димитър Райчев. 
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Advantix 

 

Advantix е разтвор за спот-он приложение при кучета, наличен в 4 варианта: 

 

             
● за кучета до 4 кг 
● за кучета от 4 до 10 кг 
● за кучета от 10 до 25 кг 
●  за кучета от 25 до 40 кг 

 
За кучета с тегло над 40 кг трябва да се използва подходяща комбинация от пипети. 

 

Показания 

  

Advantix съдържа активните субстанции Imidacloprid и Permethrin. Използва се за 
третиране и превенция срещу бълхи и ларви на бълхи, опаразитяване с кърлежи и въшки. 
Има репелентен ефект срещу комари, пясъчни мухи и хапещи мухи. Репелентият ефект на 
Advantix означава, че той отблъсква кърлежи, комари, пясъчни мухи и хапещи мухи, 
преди те да ухапят кучето и да пренесат заболявания. 

 

Advantix има акарицидно и репелентно действие в продължение на 4 седмици срещу 
кърлежи. Препоръчително е кърлежи, които вече са върху кучето, да бъдат отстранени 
преди приложението на продукта, за да се предотврати възможно ухапване. Вижте какво 
става с кърлежите, след приложението на Advantix 
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Advantix премахва бълхите върху кучето в рамките на един ден, като предпазва от 
последващо опаразитяване за 4 седмици. Също така, Advantix може да се използва, като 
част от стратегия за третиране на алергичен дерматит, причинен от бълхи. Вижте, защо е 
важно да предотвратите опаразитяване с бълхи! 

 

 

Advantix има репелентен ефект срещу комари, което означава, че ги отблъсква и те не 
могат да ухапят кучето. По този начин Вашият четириног приятел е защитен срещу 
Дирофилариоза, сериозно заболяване, причинено от сърдечния паразит (Dirofilaria 
immitis). Вижте какво представлява това заболяване! 

 

 

Вижте какво се случва с комарите след приложението на Advantix! 

Advantix е ефективен при третиране на въшки, осигурява репелентен ефект срещу 
пясъчни мухи и хапещи мухи в продължение на до 4 седмици. 

 

Начин на приложение 

За кучета с телесно тегло до 10 кг. 

Кучето трябва да стои в права (стояща) позиция. Разтворете козината на кучето в 
областта на гърба, между лопатките, докато кожата стане видима. Допрете върха на 
пипетата до кожата и изстискайте цялото й съдържание. Трябва да се прилага само върху 
кожа без наранявания. Разберете как да приложите Advantix! 

 

За кучета с телесно тегло над 10 кг. 

Кучето трябва да стои в права (стояща) позиция, цялото съдържание на пипетата трябва 
да бъде приложено равномерно в четири точки по гръбната линия, от областта между 
лопатките до основата на опашката. Във всяка точка козината трябва да се разтвори, 
докато кожата стане видима. Допрете върха на пипетата до кожата и внимателно 
изстискайте част от съдържанието. За да се избегне изтичане на продукта не прилагайте 
голямо количество в една точка. Разберете как да приложите Advantix! 
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Показания 

Продуктът не трябва да се прилага повече от веднъж седмично. Продуктът е ефективен 
дори, ако животното е мокро, но продължителното излагане към вода трябва да бъде 
избягвано, за да не се намали ефикасността на продукта. Ако е необходимо кучето да бъде 
изкъпано с шампоан е препоръчително Advantix да бъде приложен 2 седмици след 
къпането за да не се намали ефикасността на продукта. 

 

Продуктът не трябва да се използва в следните случаи: 

 

●  При кученца под 7 седмична възраст или тегло под 1.5 кг 

●  В случаи на свръхчувствителност към активните субстанции или някой от ексципиентите 

●  Продуктът не трябва да се прилага при котки, защото е силно токсичен с възможен фатален 

изход за тях, поради тяхната чувствителност към една от субстанциите на Advantix 

 

Съдържанието на пипетата не трябва да влиза в контакт с очите или устата на 
третираното куче. Също така трябва да бъде избягвано оралното приемане, чрез 
облизване на мястото на приложение на Advantix. Трябва да се избягва контактът 
с други животни, веднага след приложението. 
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