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ЛІНІЙКА ЕКОВЕТ ВІД ТМ «PROVET» – М’ЯКИЙ 
ТА НАДІЙНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Art. PR241113
100 мл

Art. PR241114
250 мл

Продукти «ЕкоВет» являють собою поєднання інновацій  
-

зи, герані, гвоздики та екстракт ванілі. Складові компоненти мають 
виражену репелентну дію проти бліх, вошей, кліщів, а також ко-
марів, москітів та мух, які є переносниками небезпечних захворю-
вань. Складові компоненти продукту маскують неприємний запах 
від тварин, покращують стан шкіри і шерсті. У випадках подразнень 
та мікротравм шкіри засоби сприяють швидшому загоєнню 
та відновленню епідермісу.

Всі продукти лінійки ЕкоВет  розроблені для собак і котів всіх 
порід та вікових груп. Засоби можна застосовувати тваринам:

 з раннього віку (з 4-6 тижнів);

 ослабленим та тваринам похилого віку;

 тваринам, які погано переносять застосування хімічних 
     інсектицидних препаратів. 

спрей

СПРЕЙ ЕКОВЕТ РЕПЕЛЕНТНИЙ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК

Продукт рекомендовано для 
собак і котів всіх порід та віко-
вих груп, особливо тваринам 
з густою довгою шерстю. На-

проявляють свою  активну 
репелентну дію та додатково  
сприяють легкому розчісу-
ванню довгої густої шерсті 
тварини. 
Спосіб застосування:
Перед обробкою флакон 
ретельно струшують. Однією 
рукою засіб розпилюють на 
тулуб тварини з відстані 
10-20 см, другою рукою 
піднімають шерсть тварини 
проти напрямку росту, таким 
чином, щоб засобом обробити 
не тільки шерсть до повного 
зволоження, а й шкіру. Реко

-мендується обробити також 
подушечки лап.



ЕКОВЕТ В ФОРМІ КРАПЕЛЬ СПОТ-ОН Є СУЧАСНИМ 
І БЕЗПЕЧНИМ ЗАСОБОМ ПРОФІЛАКТИКИ 
ТА ЗАХИСТУ

Захищає від всіх видів зовнішніх паразитів (кліщів, бліх, вошей, воло-
соїдів), кровососних комах-переносників небезпечних захворювань.

Складові компоненти засобу контактують з ліпідним шаром шкіри 
і волосяними фолікулами, звідки тривалий час вивільнюються на 
поверхню шкіри та шерсть, таким чином забезпечуючи захист від 
ектопаразитів. 

Застосовують кошенятам та цуценятам з 4-тижневого віку та дорос-
лим тваринам. 

Спосіб застосування:

кінчик

     Розділіть пальцями шерсть тварини 
на холці так, щоб було видно шкіру

     Нанесіть по краплях ЕкоВет  на 

Обробку тварини проводити протя-
гом сезонної активності паразитів 
за необхідності, 
але не частіше ніж один раз 
на 30 діб.

Art. PR241111
для середніх

собак

Art. PR241112
для великих

собак

Art. PR241110
для котів

та дрібних собак

краплі спот-он



ЕКОВЕТ. НАШИЙНИК РЕПЕЛЕНТНИЙ – БЕЗПЕЧНИЙ  
ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ, БЛІХ, ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ, 
КРОВОСОСНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМАХ
Натуральні компоненти  поступово вивільняються з поверхі стрічки 
на шкіру і шерсть тварини, забезпечуючи репелентний (відлякуючий) 
ефект.
Нашийник застосовують кошенятам та цуценятам з 6-тижневого
віку та дорослим тваринам як профілактичний засіб. При наяв-
ності паразитів попередньо слід скористатися краплями спот-он 
ЕкоВет . 

Спосіб застосування: 
     стрічку нашийника розгорнути, видаливши спіральну перемичку;

     вільно закріпити нашийник, щоб між шиєю тварини і нашийником 
залишився проміжок в два пальця;

     вільний кінець стрічки відрізати.
Нашийник «ЕкоВет» безпечний для собак та котів всіх порід.  
Нашийник проявляє  репелентний захист до 3 місяців.

Art. PR241116
для собак

Art. PR241115
для котів та дрібних собак

нашийник
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ТОВ «НВП «СУЗІР’Я»
61105, вул. Зернова, 4, м. Харків, 
Україна, (057) 766-36-36

Прямий зв’язок з виробником:
0 (800) 21-23-40
questions@priroda.ua 

Відділ оптових продажів:
0 (800) 21 82 99
Інформаційна підтримка:
050 471 32 99


