
Daudz vieglāk lietojama nekā 
aizsargtīkls!

Papildu klasiskam parazītus nogalinošam 
efektam VECTRA® 3D piemīt arī repelenta 
(atbaidoša) iedarbība. Tā iedarbojas pret 
odiem, smilšu mušām, blusām un ērcēm 
pat pirms šo parazītu koduma. 
Tas ir svarīgi, jo tie var pārnēsāt
smagas, pat nāvīgas slimības.

Uzlabota pipete cīņā pret blusām, ērcēm, 
odiem un citiem...

Blusas, ērces, odi, smilšu mušas…



Uzlabota aizsardzība

Proposition graphique du pictogramme «Contact-repellency»
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  Pateicoties tās unikālai aktīvo vielu 
kombinācijai, VECTRA® 3D nodrošina spēcīgu 
repelenta efektu papildus klasiskai nogalinošai 
darbībai.

  Tā iedarbojas pat pirms parazīta koduma, tieši 
uz jūsu suņa kažoka.

  Blusas 
Tās izraisa blusu alerģisko dermatītu, lenteņa 
invāziju...  
VECTRA® 3D darbojas ātri, lai iznīcinātu blusas, 
tām pat nevajag piesūkties. Tā arī novērš 
turpmāko blusu izplatību jūsu mājoklī.

  Ērces  
Viena ērce var pārnēsāt bīstamus mikroorganismus 
dzīvnieka asinīs ātrāk nekā 24 stundu laikā. Laima 
slimība, babezioze...  
VECTRA® 3D atbaida un nogalina ērces pirms tās 
piestiprinājušās pie jūsu suņa ādas.

Parazītu proporcijas nav īstas.

1 Repelenta (atbaidoša) iedarbība

2 Blusas, ērces, arī odi un
smilšu mušas



Uzlabota aizsardzība pret blusām, ērcēm, odiem un citiem...

   Patentēts uzgaļa dizains jums un jūsu sunim
- Gluds gals nekaitīgam kontaktam ar suņa ādu.
- Iegarens uzgalis, lai viegli sasniegtu ādu caur 

apmatojumu.

  Lietošana ir ātra un vienkārša  
ar līnijas metodi muguras garumā.

  Odi 
Pietiek ar vienu kodumu, lai pārnestu parazītu, 
kas izraisa sirdstārpu slimību. 
VECTRA® 3D atbaida un nogalina odus 
kontakta ceļā. Tie nespēj iekost jūsu sunim un 
iet bojā.

  Smilšu mušas 
Tās var pārnēsāt nāvējošu parazītu, kas izraisa 
suņu viscerālo leišmaniozi. Smilšu mušas ir 
ļoti niecīgas izmēros un barojas ar asinīm. 
VECTRA® 3D atbaida smilšu mušas.

Repelenta (atbaidoša) iedarbība

Blusas, ērces, arī odi un
smilšu mušas 3 Unikāls uzgalis 



Uzlabota pipete cīņā pret
blusām, ērcēm, odiem
un vēl citiem...

 Pieejams tavā 
veterinārajā klīnikā

3

2

1 Repelenta (atbaidoša) iedarbība 
papildu klasiskai parazītus nogalinošai darbībai

Odi un smilšu mušas 
papildu blusām un ērcēm

Unikāls uzgalis 
nekaitīgs tavam sunim un tik viegli lietojams

1,5 - 4 kg 4 - 10 kg 10 - 25 kg 25 - 40 kg > 40 kg

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Par  veterināro zāļu lietošanu konsultējieties ar veterinārārstu 
vai farmaceitu. Veterināro zāļu reģistrācijas Nr. EU/2/13/156/001–035. Bezrecepšu veterinārās zāles. 
Materiāls sagatavots 02/2022.
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