
Одне застосування — 
12 ТИЖНІВ ЗАХИСТУ
від бліх та кліщів

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ
від кліщів та бліх незалежно 
від типу шерстного покриву
та частоти купання собаки

ТИЖНIВ ДНIВ ГОДИН

Бравекто® cпoт-oн — 
краплі для зовнішнього застосування 

РП АА-07305-01-17, флураланер
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
• Винятково довгий захист — 12 тижнів проти бліх та кліщів
•  БРАВЕКТО® забезпечує найшвидший захист від кліщів та бліх — починає діяти через 

2 години після застосування
• Гарантований захист незалежно від типу шерстного покриву, місця прикріплення 

кліща та локалізації бліх вже через 12 годин після застосування
• Абсолютний захист від кліщів та бліх незалежно від частоти купання собак у відкритих 

водоймах, а також використання косметичних засобів
• Застосовують для лікування демодекозу у собак під наглядом ветеринарного лікаря

БЕЗПЕКА
• Для цуценят з 8-тижневого віку
• Не метаболізується печінкою та нирками
• Під час вагітності та лактації
• Для всіх порід собак, в тому числі для порід з дефектом гену MDR-1 (колі, бобтейли)
• Для використання під час дегельмінтизації та вакцинації
• Для тварин з хронічними захворюваннями (цукровий діабет, епілепсія, дерматити 

різної етіології та ін.)
• Для людей (дорослих та дітей), які контактують із собакою після обробки БРАВЕКТО®

ЗРУЧНІСТЬ
• У формі таблеток або крапель
• Одне застосування незалежно від маси тварини
• Протягом 12 тижнів немає потреби у додаткових препаратах та обробках проти бліх 

та кліщів
• Приємний смак таблетки — більшість собак охоче з`їдають препарат

— ІДЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СОБАК 
ВІД КЛІЩІВ ТА БЛІХ
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