
Osobní strážce 
vašich domácích mazlíčků 
proti vnějším parazitům



Vnější parazité, hlavně blechy a klíšťata představují zdravotní riziko 
nejen pro psy a kočky, ale také pro jejich chovatele.  Zvláště blechy 
představují problém - jsou malé, hbité a můžou se neuvěřitelně rychle 
množit. Jsou mistři světa ve skoku dalekém, a když už je člověk jednou 
jako „podnájemníky“ najde, tak se jich rychle nezbaví. Bohužel jen asi 
5% bleší populace žije na hostiteli. Zbylých 95% v podobě vajíček, larev 
či kukel se skrývá v prostředí kolem svých hostitelů a našich zvířecích 
mazlíčků. Blechy jsou příčinou podráždění kůže a alergické reakce, 
mohou také přenášet tasemnice, způsobit anémii či dokonce vyvolá-
vat poruchy chování. Platí u zvířat i lidí.
Také klíšťata mohou přenášet řadu nebezpečných onemocnění, např. 
lymskou boreliózu, způsobenou bakteriemi Borrelia burgdorferi nebo 
klíšťovou encefalitidu.

Beaphar jako Osobní strážce vašich mazlíčků vyvinul novou řadu 
IMMO Shield přípravků pro boj s vnějšími parazity jako jsou blechy, 
klíšťata, roztoči, komáři atd.. Tato produktová řada je založena na bázi 
silikonového oleje (Dimetikon), který likviduje nežádoucí parazity fyzi-
kální cestou, tj. znehybní je a udusí. Produkty IMMO Shield řady tedy 
působí jako „účinná past“.

•  Beaphаr IMMO Shield Shampoo je zalo-
žen na látce dimetikon (silikonový olej), 
který znehybňuje a tím likviduje blechy, 
klíšťata, roztoče, vši a všenky fyzikálním 
způsobem.

•  Dimetikon vytváří na hmyzu povrchovou 
vrstvu, která inhibuje jejich klouby a pů-
sobí jako účinná past. 

•  Dimetikon působí na všechna vývojová 
stádia blech. 

•  Návod k použití: naneste 1,5 uzávěru 
Immo Shield šampónu na mokrou srst 
zvířete (varianta pro kočky). Šampón 
vmasírujte do srsti po dobu 2 minut, 
nechte jej 5 minut působit. Poté jej dů-
kladně smyjte a srst vysušte. Dimetikon 
obsažený v šampónu také usnadňuje ná-
sledné rozčesávání srsti. 

•  Nezapomeňte ošetřit okolí zvířete Immo 
Shiled Sprejem jako prevenci před dal-
ším napadením parazity. 

•  Varování: vhodné pro psy a kočky od 12 
týdnů věku.

•  Nepoužívat v průběhu březosti či 
laktace. 

•  Složení: Dimetikon 37,4g/l, Aloe Vera 
0,23/l, parfém 0,09g/l. 

• Objem: 200ml

•  Beaphar IMMO Shield Line-on, je přípravek založený na látce  
dimetikon (silikonový olej), který znehybňuje a tím likviduje 
blechy, klíšťata a veškerý ostatní hmyz, zejména komáry, roztoče, 
vši a všenky fyzikálním způsobem. 

•  Dimetikon vytváří na hmyzu povrchovou vrstvu, která inhibuje jejich 
klouby a působí jako účinná past. 

•  Díky nízkému povrchovému napětí se dimetikon lehce rozprostře po 
celém povrchu zvířete.

•  Dimetikon působí na všechna vývojová stádia blech. 
•  Návod k použití: obsah jedné pipetky naneste přímo na kůži podél 

páteře zvířete od krku po ocas. Aplikaci opakujte každé čtyři týdny 
nebo po koupeli.

•  Pro optimální ochranu zvíře nejprve ošetřete sprejem IMMO Shield. 
•  Varování: vhodné pro kočky od 12 týdnů věku. 
•  Nepoužívat v průběhu březosti či laktace. 
•  Složení: Dimetikon 474 g/l, Aloe Vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

•  Varianty
   kočka 1-10kg
    pes 1-15kg, 

15-30kg, 30-50kg

•  Obsah balení: 
3 pipety

•  Účinnost: 
1pipeta = 4 týdny

IMMO Shield Shampoo IMMO Shield Line-On

vizualizace aplikace
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IMMO Shield Spray

•  Vhodné pro použití u psů, koček, 
hlodavců a na jejich pelíšcích

•  Výrobek neobsahuje chemické 
insekticidy a je netoxický. 

• Návod k použití: 

o  Na zvíře: Sprejujte proti růstu srsti 
ze vzdálenosti 10cm a srst sprejem 
lehce namočte. Po uschnutí srst 
pročešte. V případě nutnosti apli-
kaci po 4 týdnech opakujte, aplika-
ci opakujte i po mytí zvířete. 

o  Na okolí: Sprejujte ze vzdálenosti 
30cm a povrch navlhčete. Doporu-
čujeme ošetřit i pelech zvířete.

•  Účinnost: 4 týdny

•  Nepoužívat v průběhu březosti či 
laktace.

•  Složení: Dimetikon 0,38g/l, Aloe 
Vera 5g/l, parfém 10g/l.

•  Objem: 250ml

•  Beaphar IMMO Shield Spray je založen na účinné látce dimetikon 
(silikonový olej), který znehybňuje a tím likviduje blechy, klíšťata 
a veškerý ostatní hmyz, zejména komáry, roztoče, vši a všenky 
fyzikálním způsobem.

•  Dimetikon vytváří na hmyzu povrchovou vrstvu, která inhibuje jejich 
klouby a působí jako účinná past. 

•  Dimetikon působí na všechna vývojová stádia blech.


