Eco Shot (200 ml)
DESCRIERE
Repelent împotriva paraziţilor externi (purici, căpuşe), insectelor hematofage şi
altele (din lb. engleză to repel = a respinge, a îndepărta, a ţine la distanţă).
Are în compoziţie uleiuri esenţiale din extracte naturale de origine botanică.
Este non-iritant, non-alergen şi non-toxic.
COMPOZIŢIE
În medicina tradiţională s-au folosit de mii de ani unele uleiuri esenţiale din
extracte vegetale, pentru protejarea împotriva atacului insectelor hematofage
(purici, căpuşe, ţânţari etc.).
Eco Shot conţine uleiuri esenţiale din: cuişoare (Eugenia aromaticum), ricin
(Ricinus communis), cimbru (Thymus vulgaris), citronella (Cymbopogon nardus),
mentă (Mentha piperita) şi scorţişoară (Cinnamomum verum).
Această combinaţie de uleiuri esenţiale în anumite concentraţii, vizează
sensibilităţile diferitelor specii de insecte, astfel încât acţiunea de respingere să
aibă un spectru cât mai larg.
INDICAŢII
Uleiurile esenţiale nu au în general contra-indicaţii şi efecte adverse, precum
produsele chimice, de sinteză. Ele nu sunt iritante, alergene ori toxice pentru
animale. Astfel, Eco Shot este recomandabil pentru:
- animalele foarte tinere (din primele zile de viaţă), care sunt sensibile la
contactul cu produsele chimice şi pentru care în general nu există produse de
sinteză dedicate
- animalele care manifestă reacţii secundare (alergii sau stări de intoxicaţie) la
produsele anti-parazitare de sinteză
- animalele gestante şi lactante, la care produsele chimice pot provoca efecte
adverse asupra puilor
- animalele cu care copiii intră frecvent în contact, fiind lipsit de toxicitate şi
pentru om.
Îngurgitarea uleiurilor esenţiale de către animale, prin lins, ori accidental de către
oameni, nu prezintă toxicitate sau efecte adverse.
UTILIZARE
Obligatoriu se agită foarte bine înainte de pulverizare! Deoarece amestecul
de uleiuri esenţiale din Eco Shot se prezintă sub forma unei suspensii, care în
repaus îndelungat decantează în flacon, iar pentru omogenizare este necesară
agitarea energică.
Pulverizarea se aplică înainte de scoaterea animalului la plimbare, pentru ca
efectul repelent să-l protejeze de eventuala infestare în teren cu purici şi căpuşe.
Aplicarea trebuie să vizeze în mod special membrele, toracele şi abdomenul,
pieptul şi partea inferioară a gâtului (salba), adică acele zone care intră primele în
contact cu vegetaţia şi de pe care se pot colecta căpusile.
Se pulverizează abundent blana animalului cât mai aproape de piele, răsfirând
părul cu mâna, pentru ca produsul să ajungă în contact cu tegumentul, dar
protejând ochii animalului.
Se pulverizează de asemenea locul de dormit al animalului şi în jurul vaselor cu
hrană. Se poate utiliza şi pentru protejarea persoanelor, prin aplicarea pe
picioare, gambe, braţe, mâini etc. expuse la purici, căpuşe, ţânţari, albine, viespi
etc. în parcuri, la camping, pescuit şi vânătoare, activităţi în aer liber. Se va evita
pulverizarea în zona ochilor, atât la animale cât şi la oameni, întrucât mucoasa
conjunctivală este în general sensibilă la uleiurile esenţiale.
Atenţiune: se recomandă ca aplicarea Eco Shot pe animalele infestate să se facă
în afara locuinţei, pentru ca insectele care părăsesc animalul să se refugieze în

mediu, nu în locuinţă. Dacă se pulverizează un animal care deja este infestat cu
purici sau căpuşe, aceşti paraziţi vor părăsi respectivul animal, dar este posibil să
se urce pe persoanele din apropiere sau pe alte animale neprotejate.
Remanenţa Eco Shot (respectiv acţiunea sa protectoare) pe pielea animalului de
companie variază între 5 şi 15 zile, în funcţie de cantitatea aplicată şi profilul
biochimic al pielii, propriu fiecărui animal în parte. Uleiurile esenţiale sunt în
general volatile şi se recomandă aplicarea lor pe blană cât mai în contact cu
pielea, pentru ca ele să se lege de lipidele din piele (sebum), formând un complex
lipid-lipid care este mult mai puţin volatil şi care asigură remanenţa uleiurilor
esenţiale la nivelul tegumentului. Abundenţa, stabilitatea şi durata de viaţă a
acestui complex lipid-lipid depind foarte mult de caracteristicile tegumentului (pH,
parametri biochimici), de cantitatea de sebum şi de miscibilitatea respectivului
sebum cu uleiurile esenţiale.
Un periaj energic al blănii după pulverizarea cu Eco Shot va favoriza amestecul
sebumului cu uleiurile esenţiale, întinderea peliculei de uleiuri esenţiale pe o
suprafaţă cât mai mare a pielii şi o prelungire a remanenţei. În cazul în care
periajul imediat nu este disponibil, chiar un masaj energic efectuat imediat după
aplicare la nivelul pielii cu vârfurile degetelor, va favoriza întinderea peliculei
protectoare pe tegument.
Spălarea animalului după aplicarea Eco Shot duce la diminuarea efectului
repelent al acestuia. În cazul în care se doreşte o protecţie îndelungată, inclusiv
prin spălare cu şamponare, se poate folosi alternativ cu Eco Shot, şamponul
repelent Flea & Tick.

