LIJST MET NATUURLIJKE MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING
TEGEN TEKEN EN VLOOIEN ZONDER CHEMISCHE TOEVOEGING
* let op: met name katten zijn veel gevoeliger voor bijvoorbeeld bepaalde etherische
oliën. Voor katten zijn bepaalde soorten oliën (zoals tea tree oil) ook giftig. Informeer je
daarom extra goed of een middel ook voor je kat geschikt is!

* Schwarzkümmelolie (Nigella sativa olie) om de vacht mee in te smeren, of in de voeding
* Appelazijn (0.33 liter appelazijn met 0.66 liter water) inwrijven in de vacht, maakt de vacht van je
hond of kat een stuk minder aantrekkelijk voor vlooien en teken. Hierin kunnen eventueel van
verschillende etherische oliën enkele druppels toevoegd worden voor extra afwerende werking
(citroenolie, muntolie, eucalyptusolie, rozemarijnolie, lavendelolie)
* Kokos-olie om de vacht mee in te smeren en als toevoeging in de voeding. Kies voor een
biologische versie (koud geperst)

* Knoflookbonbons met schapenvet (hond, wordt voor katten afgeraden) iedere dag een bonbon
geeft een andere lichaamsgeur. Verse knoflook zeer met mate toepassen. In grotere hoeveelheid kan
knoflook een bepaalde vorm van bloedarmoede veroorzaken.
* Verse knoflook (hond, niet voor katten!) NOTE: Met mate toepassen omdat een te hoge dosering
een bepaalde vorm van bloedarmoede bij je hond kan veroorzaken
* Karnemelk (elke dag een glas/kopje), verandert de geur van de hond, die daardoor minder
aantrekkelijk is voor teken en vlooien. En je hond vindt het heerlijk!

* “Stop! Animal Bodyguard” aromatherapie (hond of kat) voor UITWENDIG GEBRUIK – inhoud:
Aqua, Polysorbate 20, Glycerin, Melia Azadirachta, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Cellulose
Gum, Olea Europaea, Melaleuca Alternifolia, Rosmarinus Officinalis, Urtica Dioica, Salvia Officinalis,
Pelargonium Graveolens, Quassia Amara, Schinus Molle, Lavandula Angustifolia, Thymus Vulgaris,
Allium Sativum.

* “Billy No Mates” (hond of kat) een kruidenmengsel dat je toevoegt aan de voeding van je hond of
kat (mint, zeewier, fenegriek, neem bladeren en citroen balsem). Billy No Mates is ook verkrijgbaar in
een vloeibare vorm (tinctuur)

* “Anibio Melaflon spot-on” (hond of kat) Samenstelling: Cetyloctanoaat, Margosa extract
(neemboom, boom stammend uit India), isopropanol, etherische plantenoliën uit citroen,
rozengeranium, lavendel en geraniol

* Flea Guard pil (dagelijks toedienen) beschermt tegen vlooien en teken op basis van
veranderende geur
Ingrediënten: gist, calcium, knoflookpoeder, hop poeder, zink, rijstzemelen, dl-methionine,
eierpoeder, tiamine (B1), nicotinamide (B3), riboflavin (B2)

* CD-VET Samenstelling: Melaleuca alternifolia Oil, Simmondsia chinensis Oil, Lavandula
angustifolia Oil, Geranium Oil Werkzame stof: Melaleuca alternifolia Extrakt NOTE: heeft u ook een
kat in huis, dan bestaat er de versie CD-VET MILD (zonder Tea tree olie)
Dosering:
De 1e 3 weken: iedere dag 1 druppel in ieder oor óf 1 druppel in de nek en 1 druppel bij de
staartaanzet. Voor kleinere honden volstaat 1 druppel in de nek of bij de staartaanzet. Na 3 weken
dagelijks aanbrengen kunt u overgaan op de onderhoudsdosering van 1 tot 2 maal per week.

* Tekenhaak van het merk: O’Tom (in de vorm van een soort koevoetje) . Persoonlijk vind ik dit
verreweg de beste om teken heel eenvoudig te verwijderen. Wordt geleverd met twee formaten. De
meeste teken kun je met het kleinste haakje verwijderen. ECHT EEN AANRADER!

