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A Green World

Det giftfria fästingmedlet!

FIXODIDA Zx
- naturligt skydd mot fästingar
TM

Fästingen (Ixodida på latin) är idag ett gissel för många
djurägare. Att minska fästingangrepp – utan kemikalier
är tack vare Fixodida Zx™ numera fullt möjligt.
Fixodida Zx™ är ett giftfritt alternativ som motverkar
fästingangrepp på hund och katt utan negativa sidoeffekter.
Ett giftfritt alternativ från naturen

Resultaten i sammandrag: .
• 35 % av djuren blev helt fästingfria efter 6 dagar.
• 52 % av djuren fick som högst 5 fästingar under
hela testperioden
•	Fästingangreppen minskade så att djuren de sista
6 dagarna i genomsnitt bara fick ett fästingangrepp
var femte dag (1,26 på 6 dagar).
Antal fästingar i huden från startdagen
(medeltal per testdjur).
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Fixodida Zx™ är en naturprodukt som inte innehåller
kemiska tillsatser, konserveringsämnen eller färgämnen
och pulvret har inga kända negativa sidoeffekter.
Tvärtom rapporterar många nöjda djurägare att de
– förutom att de sluppit fästingplågan – märkt andra
positiva effekter av produkten, som till exempel bättre
pälskvalitet och fräschare andedräkt.
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PILOTSTUDIE
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I en pilotstudie utförd av 9 kennlar i Sverige under fästingsäsongen 2010 bekräftades att dagligt intag av Fixodida
Zx™ ger en markant minskning av fästingangrepp.
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perioden 25-30 dgr

För ytterligare information se www.fixodida.se/pilotstudie

Så här får du bäst resultat
av Fixodida Zx
TM

FORTSÄTT KONTROLLERNA

I normalfallet ger rekommenderat intag (se etikett) av
Fixodida Zx™ ett ökat fästingskydd inom en vecka.

Fixodida Zx™ bidrar till att reducera fästingplågan. Enstaka
fästingar kan fortfarande 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 även fortsättningsvis
kontrollera ditt djur för fästingar varje dag.

ENKELT ATT DOSERA

NÄR FÄSTINGSÄSONGEN ÄR ÖVER

Fixodida Zx™ kan enkelt strös på eller blandas i djurets mat.
Du kan alternativt ge det dagliga intaget tillsammans med
något annat som djuret tycker om.

Ett tips för bästa resultat är att ge Fixodida Zx™ året om.
När det inte är fästingsäsong räcker det med ett kryddmått
per dag. Då har ditt djur ett bättre skydd när fästingsäsongen åter tar fart och doseringen skall ökas till det normala.

RESULTAT INOM EN VECKA

ÖKAT INTAG GER BÄTTRE SKYDD
Djur är individer med olika behov och i vissa fall kan intaget
behöva ökas för förstärkt fästingskydd. Ifall Fixodida Zx™
inte givit effekt inom 10 dagar, dubbla då intaget under
kommande 10 dagar. (Fixodida Zx™ kan inte överdoseras).
När djuret erhållit ett fullgott fästingskydd kan man ofta
återgå till det på etiketten rekommenderade intaget utan
att skyddet avtar.

För frågor och ytterligare info
Ring 08-410 24 410
eller via mejl info@fixodida.se

Fixodida Zx TM är en biocidprodukt med enbart naturliga ingredienser. Produkten bidrar till mindre fästing och parasitangrepp.
Fixodida Zx TM tillhör produkttyp 19 enligt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2010:2). Registrerad SJV 070412

Svar på vanliga frågor
Kan man ge Fixodida till valpar?
Svar: Ja, när de slutat dia och börjar äta vanlig mat.
Normalt är de då 8-10 veckor gamla.
Kan man ge Fixodida till havande tikar?
Svar: Ja – även när tiken diar valparna.
Min hund är väldigt känslig. Kan jag ge Fixodida?
Svar: Har man ett djur med känslig mage så rekommenderar vi att börja med ½ till 1 kryddmått per dag.
(Kryddmått medföljer i burken). Om magen reagerar
normalt så kan man sedan höja dosen med 1 kryddmått
var tredje eller fjärde dag tills man uppnått det rekommenderade intaget.
Är man osäker bör man alltid fråga sin veterinär.

Fixodida - powered by nature

Axia KB. Box 1, S-134 21 Gustavsberg, Sweden.
Phone +46 8 410 24 410. www.fixodida.com

Jonas Wahlström - djurexpert
och chef för Skansen-Akvariet har
TM
testat Fixodida Zx
- Vi har använt Fixodida i flera år och medlet fungerar
över förväntan. Det fungerar lika bra på alla de arter som vi
prövat medlet på här på Skansen-Akvariet. Även djurens
pälskvalitet har förbättrats, konstaterar Jonas Wahlström.
- Jag ger Fixodida till
min egen hund och
kan rekommendera
produkten till alla!
Ps. Krypet på mitt huvud
är inte en välväxt fästing
utan en spindel.

