
         

Minska fästingplågan utan 
kemikalier. Det låter nästan för 
bra för att vara sant. Men tack 
vare en upptäckt i USA är det 
numera möjligt. 
Fixodida Zx™ är ett naturligt och 
giftfritt alternativ som visat sig 
mycket effektiv mot fästingar på 
både hund och katt. 

       amiljen Petersson bor med sina
       två barn och hunden Herman i 
Stockholms skärgård. Ett område som är 
välkänt för sin hårda fästingbelastning. 
Lever man i skärgården blir det många 
timmar varje vecka i skog och mark där 
fästingarna frodas. 

BEKÄMPNINGSMEDEL 
De vanligaste metoderna att bekämpa 
fästingar är spot-on preparat eller 
halsband som innehåller kemikalier/
bekämpningsmedel. 
- Vi använde medel med kemikalier en 
kort tid men eftersom vi har två små 
barn som älskar att krama och gulla med 
Herman kändes det inte alls bra, berättar 
mamma Margareta. 
 

ETT GIFTFRITT ALTERNATIV
- Genom en bekant fick vi höra talas 
om Fixodida. Produkten skulle fungera 
mot fästingar och samtidigt vara bra för 
hunden.  Vi prövade och började blanda 
pulvret I Hermans mat. När Herman ätit 
pulvret i någon vecka var det som om fäst-
ingarna tappade intresset för honom. Han 
får bara någon enstaka då och då. 

SVÅRA SJUKDOMAR 
Fästingarna (Ixodida på latin) är utan 
tvekan ett av den moderna hundägarens 
största gissel. Tusentals svenska hundar 
drabbas varje år av olika fästingburna 
sjukdomar som kan få mycket allvarliga 
följder. 

BÄST AV ALLT 
-Vi kan inte vara nöjdare. Mycket mindre 
fästingar och bäst av allt, nu kan barnen 
krama och mysa med Herman hur mycket 
de vill, säger en glad mamma.

ALTERNATIV FRÅN NATUREN
Fixodida Zx är en naturprodukt som inte 
innehåller kemiska tillsatser, konserver-
ingsämnen eller färgämnen och pulvret har 
inga kända negativa sidoeffekter. Tvärtom 
rapporterar många djurägare att de – föru-
tom att de minskat fästingplågan – märkt 
andra positiva effekter av produkten, 
som till exempel bättre pälskvalitet och 
fräschare andedräkt. 

POSITIVT ÖVERRASKAD
Att Fixodida Zx är en helt naturlig 
produkt som hunden mår bra av tilltalar 
många hundägare. Rob Browers från 
Stockholm är en av dem. 
– När jag fick chansen att testa Fixodida 
Zx blev jag mycket positivt överraskad. 
Min irländska setter brukade vara full av 
fästingar varje gång vi kom in från skogen. 
Du anar inte hur mycket tid jag la varje 
dag på att plocka bort alla ”odjur”. Sedan 
jag började med Fixodida Zx har jag bara 
hittat någon enstaka. Jag rekommenderar 
det verkligen. 

VAD SÄGER EXPERTEN?
- Jag har kennel och är mycket utställn-
ingsintresserad. Jag har därför sökt efter 
en produkt som jag kan ge mina hundar 
utan att det sänker deras prestationsnivå 

eller riskera att tappa päls, säger Anneli 
Uppelycka från Istorp.
- Genom Djurmagazinet i Skene fick jag 
möjlighet att testa Fixodida i en pilot-
studie. Jag blev mer än supernöjd med 
effekten mot fästingar och har även sett 
en förbättring i päls-kvaliteten på mina 
hundar.
-Jag kommer absolut att fortsätta med 
produkten och rekommenderar numera 
Fixodida till alla hundägare, avslutar
kennelägaren Anneli.

FORTSÄTT KONTROLLERNA 
Fixodida Zx bidrar till att reducera 
fästingplågan. Enstaka fästingar kan fort-
farande förekomma. Det är helt normalt, 
speciellt om din hund eller katt har lång 
och/eller tjock päls, är under stress eller 
när djuret vistas i speciellt fästingrika 
områden. Det är därför en god idé att 
kontrollera ditt djur varje dag. 

Fixodida ZxTM är en 
biocidprodukt med enbart 
naturliga ingredienser. 
Produkten bidrar till 
mindre fästing och
parasitangrepp. 
Fixodida ZxTM tillhör 
produkttyp 19 enligt 
Kemikalieinspektionens 
föreskrift (KIFS 2010:2). 
Registrerad SVJ 070412.
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Fixodida ZxTM kan beställas på www.fixodida.se eller på telefon 08-410 24 410. 

FÄRRE FÄSTINGAR - FLER KRAMAR

Sen vi började med ett giftfritt fästingskydd kan Felicia gulla med Herman hur nära hon vill.

Vilken skillnad - Helt underbart, tycker föräldrarna.  
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GRANNGÅRDEN HÄLSOBUTIKER 
ZOOFACKHANDELN MEDSTOP APOTEK   


