
Pchły, kleszcze i komary  
nie mają szans.

Advantix® krople
zabija i/lub odstrasza  

kleszcze, pchły i komary,  
zapobiega zarażeniu chorobami  

przez nie przenoszonymi.

PraWiDłoWa aPlikacja 
jesT BarDzo WaŻna! 

oDsTraszanie PasoŻyTÓW 
jesT BarDzo WaŻne!

	Rozdzielić włosy tak, aby skóra była widoczna.

	Ścisnąć pipetę i nakropić na grzbiet  
psa od łopatek do ogona.

	Advantix® działa nawet  
wtedy, gdy pies zmoknie,  
jednakże przedłużona  
ekspozycja na wodę, może  
obniżyć jego skuteczność.

	Aplikuj co miesiąc.

	Jeśli pasożyt nie ukąsi psa,
 nie jest w stanie go zarazić.

	Advantix® odstrasza  
kleszcze, zanim wczepią się 
w skórę psa – w ten sposób 
redukuje ryzyko zarażenia.

NIE STOSOWAĆ U KOTÓW!

Sponsor imprez
sportowych 
dla psów

Advantix, Elanco i ukośny znak są znakami towarowymi Elanco i spółek powiązanych. 
Bayer i krzyż Bayer są znakami towarowymi Bayer. 
® 2021 Elanco                      PM-PL-21-0050

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania 
Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania 
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania
Podmiot odpowiedzialny Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy 
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imida- 
kloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, 
Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid  250 mg, Permetryna  
1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg. 
Wskazania lecznicze Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) 
u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). Przeciw-
wskazania Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. 
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
 



PasoŻyTy zeWnęTrzne
mogą Przenosić  

nieBezPieczne choroBy!

czy Wiesz, Że kleszcze:

	kleszcze, pchły i komary  
mogą przenosić niebezpieczne  
dla zdrowia, a nawet  
śmiertelne choroby

	choroby te nazywane są  
chorobami wektorowymi,  
należą do nich: babeszjoza,  
borelioza, anaplazmoza,  
ehrlichioza, leiszmanioza,  
dirofilarioza

	niektóre z chorób 
 wektorowych mogą być 
 przenoszone także na ludzi

	mogą być niebezpieczne przez cały rok

	są aktywne już w temperaturze  
powyżej 4°C

	żyją nie tylko w gałęziach krzewów i drzew, 
można je spotkać także na trawnikach

	zabija i/lub odstrasza  
kleszcze, pchły i komary

	 redukuje ryzyko zarażenia chorobami
 przez nie przenoszonymi

	 jest bezpieczny i wygodny w użyciu

	 jest wodoodporny

	aplikuj co miesiąc

aDvanTix® To 
sPraWDzona ochrona

Dla TWojego Psa!


