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FAUNA SPOT
Deodorační přípravek

Objednací číslo: F 0042  
Číslo schválení: 057-14/C

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Cymbopogon schoenanthus 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Foeniculum vulgare Oil, Pogos-
temon cablin Oil, Thymus vulgaris Oil, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Pelargonium graveolens Flower Oil, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Cymbopogon winterianus Herb Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Přípravek s deodoračním účinkem při zvýšeném výskytu klíšťat, blech a hmyzu. Éterické 
oleje obsažené v přípravku FAUNA SPOT jsou známé svými účinky na obtížný hmyz, 
různé druhy roztočů a parazitů. Kožíšky našich zvířat bývají častým útočištěm různých 
parazitů a bodavého hmyzu. Díky éterickým olejům, které tvoří hlavní obsahové složky 
přípravku FAUNA SPOT, můžete škůdcům zabránit v jejich činnosti. Po aplikaci přípravku 
nemusíte mít obavu z otravy, zvíře není potřeba izolovat a bránit tak styku zvířete 
s dalšími zvířaty nebo členy rodiny. Díky olejovému základu se éterické oleje lépe fixují 
na srst zvířete a dochází k pomalému uvolnění. Účinnost přípravku se tím prodlužuje na 
cca 3 týdny. Pokud je zvíře koupáno – umýváno, je potřeba přípravek aplikovat častěji. 
Obsažené silice podporují fyziologickou funkci pokožky, imunitního systému, obrany-
schopnost organismu. Přípravek má příjemnou citrónově pačuliovou vůni.

Doporučené použití: přípravek aplikujeme na místa se zvýšeným výskytem krevního 
a lymfatického řečiště – slabiny, uši a na místa, kde se nejčastěji klíště uchytí  – kořen 
ocasu, kohoutek.

Dávkování:
Malé zvíře /0,5–8 kg/….5–10 kapek
Střední zvíře /do 20 kg/…10–20 kapek
Velké zvíře /do 40 kg/…20–30 kapek
Obří zvíře /nad 40 kg/…30 kapek a více

Tip: přípravek aplikovat na srst a pokožku a lehce jej vetřít. Vhodné je aplikovat pár 
kapek i na bříško: 1–2 kapky naneseme na ruce a pohladíme jimi bříško. Přípravek je 
plně bezpečný při kontaktu s pokožkou lidí i zvířat. Přípravek může přijít do styku 
s dětskou pokožkou.

Obal: hnědá lékovka – sklo

Standardní balení: 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml


