Knoevels Luis-Weg Spray
Wat is het?
Knoevels Luis‐Weg Spray is een handig middel dat ingezet
kan worden in de strijd tegen luisjes. De spray wordt
direct over de vacht van de cavia verneveld. De luisjes in
de vacht kunnen de ingrediënten van de spray niet
verdragen en zullen snel verdwijnen.
De spray is 100% natuurlijk en bevat essentiële oliën
waaronder citroen, ceder, tea tree en neem.
Wanneer gebruik ik het?
De spray kan worden gebruikt zodra er luisjes zijn
geconstateerd bij een cavia. Ook kan de spray preventief
worden gebruikt op andere cavia's als één of enkele van
uw dieren luis heeft/hebben, aangezien luisjes in veel
gevallen uit het hooi komen of door contact met andere
dieren worden overgedragen.
Hoe gebruik ik het?
SCHUD DE SPRAY GOED VOOR IEDER GEBRUIK! Ook tijdens het gebruik is het aan te raden om
tussendoor te schudden om een goede vermenging van de olie en de drager te behouden.
De spray wordt direct over de vacht van de cavia gesprayd. Gebruik de spray niet op de kop en dek
de ogen af tijdens het gebruik, hoewel de spray volledig natuurlijk is kan er irritatie van de ogen
ontstaan. Spray eerst van een afstandje en in de richting van het achterlichaam achter de oren/ op
de schouder van de cavia. Vernevel vervolgens een kleine hoeveelheid op het achterlichaam van het
dier. Het is niet nodig om het volledige lichaam in te sprayen, de werkzame ingrediënten verspreiden
zelf over het lichaam om overal de luisjes te doen verdwijnen.
De eerste dag dat u de luisjes ontdekt, sprayt u twee keer op een dag. Afhankelijk van de ernst van
de luisjes, sprayt u de daarop volgende 3 tot 5 dagen één keer per dag.
Wees altijd zuinig in het gebruik van de spray, de vacht hoeft niet doordrenkt te raken. Bij langharige
dieren, houdt het haar zo dat u zo dicht mogelijk op de huid sprayt.
De spray kan een vettige waas over de vacht achterlaten. Een week na de behandeling kunt u uw
cavia eventueel wassen, bijvoorbeeld met Knoevels luis‐weg shampoo, maar dit is niet noodzakelijk.
Waarschuwing
Gebruik Knoevels Luis‐Weg Spray NOOIT op katten!!! Etherische oliën zijn toxisch voor katten! Mocht
irritatie aan de ogen ontstaan, spoel de oogjes dan met afgekoeld gekookt water.
Zet de cavia bij voorkeur op een oude handdoek op een tafel of plateau voor het sprayen, of
bescherm uw eigen kleding om vettige vlekken in uw kleding te voorkomen.
Disclaimer
Deze bijsluiter is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Knoevelshop kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ontstane schade door
gebruik van dit product.
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