ZÁKLADNÍ PÉČE
O ŠTĚNĚ
Veterinární přípravky Aromafauna představují kvalitní a voňavou péči
nejen o srst a pokožku Vašeho štěněte. Používáním těchto přípravků
můžete současně podporovat i jeho imunitu…
DEZINFEKCE
Pravidelná dezinfekce pelíšku a míst, kde štěně odpočívá
(koberečky, předložky…) přípravkem FAUNA DEZINF
pomůže udržet srst štěněte bez parazitů. Aplikujte
přípravek pomocí rozprašovače. Pro lepší účinek je
vhodné pelíšek zabalit přes noc do igelitového pytle.
KOUPÁNÍ
Mycí oleje na rozdíl od běžných šamponů neobsahují
tenzidy, naopak napomáhají udržet přirozený ochranný
film psí pokožky. Oleje nepění, po smíchání s vodou
(5–10 ml oleje na 100 ml vody) vznikne mléčná emulze,
která se vmasíruje do namočené srsti a opláchne.
HY‑PUPPY napomáhá pečovat o pokožku a všechny
typy srsti štěňat. HY‑DERMAL určený pro zvlášť citlivou
pokožku se sklonem k lupům, svědivosti a ekzémům.
HY‑NEUTRAL mycí olej bez přidaných éterických
olejů. Uplatnění nachází především u páníčků, kteří si
chtějí vytvořit vlastní kombinaci vůní přidáním různých
éterických olejů.
OCHRANA PŘED VNĚJŠÍMI PARAZITY
HY‑INSI se stane dobrým pomocníkem, pokud bude
štěně přebývat na zahradě. Vůně použitých éterických
olejů může působit repelentně proti blechám, vším,
klíšťatům atd. HY‑FLEA s éterickými oleji, které mají
odpuzující účinky proti blechám. FAUNA SPOT podpoří
účinky mycího oleje HY‑INSI. Pár kapek vmasírujte do
prokrvených míst (krk, bříško…). Účinek přípravku je
cca 3 týdny, pokud nekoupete, jinak doporučujeme
cca 1/3 dávky aplikovat po koupání. INSI SPRAY je
možné použít jako repelent těsně před procházkou
v přírodě.
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OCHRANA PŘED VNITŘNÍMI PARAZITY
PAPENDO dietetický přípravek pro drobná zvířata,
který podporuje trávení, pomáhá při napadení
vnitřními parazity a usnadňuje detoxikaci organismu.
Doporučená denní dávka je 1–3 kapky na 400 g váhy
po dobu 7 dní. Lze ho aplikovat na granule nebo
zamíchat do potravy. ENDOPARAZIN speciální směs
éterických olejů vhodná pro odčervení větších štěňat.
Aplikace je stejná jako u PAPENDA. Kvůli silné česnekové
vůni Vám může štěně granule pokapané přípravkem
ze začátku odmítat. Musíte být vytrvalí a neoblomní.
Dávkování: 1 kapka na 7 kg váhy, 1× denně po dobu
7–10 dní. Detoxikační kúru můžete provádět dle potřeby.
V případě, že štěně bude přebývat venku, je vhodné
kúru opakovat cca 1× za 2–3 měsíce.
ZÁPACH Z TLAMY A PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU
Odbourávání zubního kamene je nekončící boj.
Přípravek FAUNA DENTOL přispívá k omezení jeho vzniku
a tím i zamezuje vzniku parodontózy. Případné polknutí
oleje není na závadu, neobsahuje totiž žádné látky,
které by mohly být při požití pro štěně nebezpečné.
Dalším problémem bývá zápach z tlamy. Pomoci může
přípravek FAUNA ORAL. Aplikujte 1–2 čajové lžičky do
tlamy a nechte působit. Je důležité, aby se přípravek
dostal až ke kořeni jazyka. Jeho polknutí není na závadu,
naopak s sebou přináší další pozitiva, jelikož v trávicím
traktu vykazuje protiplísňové účinky.
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