
NATUURLIJKE
OPLOSSING TEGEN
TEKEN EN VLOOIEN
BIJ JOUW HOND OF

KAT

H A N D L E I D I N G  &  A D V I E S

WWW.EVATESSELAAR.NL



Waarschijnlijk gebruik je op dit moment maandelijks een pipet tegen
vlooien en teken, maar wist je dat de meeste honden en katten
helemaal niet zo snel onder de vlooien zitten als we denken?

De meesten hebben er eigenlijk niet zo’n last van en hebben die
maandelijkse bescherming niet nodig. Je zult dit uiteraard wel goed
in de gaten moeten houden door je dier wekelijks even met een
vlooienkam door te kammen om er zicht op te houden. De
gemiddelde vlooienpipet werkt 4 tot 5 weken. Dat betekent dat het
de lever en nieren 4 tot 5 weken kost voordat ze het volledig af
hebben kunnen breken.

Al die tijd circuleert het gif in de bloedbaan en wordt het honderden
keren per dag gefiltert door de lever en nieren. Ze krijgen extra
werkdruk bovenop hun normale  belasting wat extra capaciteit
vraagt. Capaciteit die er niet altijd is.

Hoe groter de belasting op de lever en de nieren is, hoe zwaarder
het voor hen wordt om alles uit het bloed te filteren. 

Dieren met een sterk vervuild lichaam zijn eerder vatbaar voor
vlooien. Zo kan jouw hond of kat dus in een vicieuze cirkel terecht
komen. Daarnaast is het de oorzaak van veel andere
gezondheidsklachten.

VLOOIEN BIJ JE DIER & DE VLOOIENPIPET

Hoe dan wel op een natuurlijke manier? 
Daar vertel ik je graag meer over!
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WAT IS DAN HET ALTERNATIEF?

1. ALLEEN EEN GIFMIDDEL GEBRUIKEN WANNEER JE
DAADWERKELIJK VLOOIEN SIGNALEERT BIJ JE DIER.

Valt je dan op dat jouw dier echt elke maand die pipet nodig
heeft? Dan is dat een signaal om een afspraak bij mij te maken.
Dieren die erg vatbaar zijn voor vlooien, hebben vaak een
zwakke weerstand en kunnen hulp gebruiken om wat fitter te
worden en weerbaarder tegen vlooien. Voeding speelt hierin
een grote rol.

2. GEBRUIK MAKEN VAN EEN NATUURLIJK VLOOIEN MIDDEL

Veruit de meeste vlooienmiddelen op natuurlijke basis zijn
samengesteld met etherische olie. Ze maken geen vlooien dood,
maar creëren een geurscherm rondom je dier wat hen minder
aantrekkelijk maakt. Voor katten is het gebruik van etherische
olie niet altijd geschikt, tenzij ze zo bewerkt zijn dat de oliën
geen gevaar vormen. Bij de druppels van Animal
Bodyguard STOP is dit het geval en deze zijn dus ook veilig
voor katten. 
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RECEPT OM ZELF TE MAKEN:

Verder kun je onderstaand recept volgen om zelf een natuurlijke
vlooienspray voor de hond te maken (niet geschikt voor katten)

100 ml water
20 ml appelazijn
20 ml neemolie
10 druppels tea tree
10 druppels lavendel
10 druppels eucalyptus

Alles meng je in een flesje. Dit spray je een paar keer per week
op je hond, neem hierbij goed de oksels en de liezen mee. Spray
extra vóór een wandeling in een tekenrijk gebied. Schudden
voor gebruik.

Het kruid Fenegriek is een sterk geurend kruid wat je dier van
binnenuit onaantrekkelijk maakt tegen met name teken. 
Startdosering:
Kleine hond/kat: 1x daags 1 theelepel gemalen fenegriek door
het eten
Middelgrote hond (tot 15 kg): 2x daags 1 theelepel gemalen
fenegriek door het eten
Grote hond: 1x daags 1 eetlepel gemalen fenegriek door het
eten
Onderhoudsdosering:
Bovenstaande doseringen 3 tot 4 maal per week door het eten
geven.

WAT IS DAN HET ALTERNATIEF?

3. VAN BINNENUIT WERKEN
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ALS JE HOND OF KAT TOCH VLOOIEN HEEFT...

TOCH VLOOIEN? WAT KUN JE DOEN?

Je kunt kiezen voor 2 dingen:
1) gebruik maken van een chemische vlooienpipet
2) gebruik maken van diatomeeënaarde/kiezelaarde (te bestellen
bij de website Bio-Ron) en daarnaast wassen met de Animal
Bodyguard STOP shampoo 

Gebruiksaanwijzing diatomeeënaarde:
Een beetje in de handen strooien en dit tussen de vacht wrijven.
Het teveel valt van de vacht af. Wees voorzichtig rondom de
ogen en bek, het poeder heeft een sterk uitdrogende werking en
kan irriteren bij inademing. 
Was na 3 dagen uit en herhaal opnieuw, tot de vlooien
verdwenen zijn. Stop het gebruik als je dier huidirritatie of jeuk
ondervindt, en gebruik de aarde niet op een beschadigde huid of
na het trimmen.

5.

WWW.EVATESSELAAR.NL



WAT TE DOEN BIJ VLOOIEN IN HUIS?

TOCH VLOOIEN? WAT KUN JE DOEN?

Bij een vlooienplaag bevindt het grootste deel van de vlooien
zich in huis in plaats van op je dier. Ze verstoppen zich met
name in kiertjes van het huis (vloerkieren, plinten etc) 

1) Strooi wat diatomeeënaarde in de stofzuigerzak en stofzuig
hier 2x per dag mee, vooral de kiertjes bij de plinten,
ligplaatsen, bankstel etc.

2) Een manier om vlooien in huis weg te vangen is een
zelfgemaakte vlooienval. Neem een flinke diepe schotel met
water en daarin een drupje
afwasmiddel. In het midden plaatst je een drijfkaarsje. Zet dit ’s
nachts op een veilige plaats en steek het kaarsje aan. De
vlooien worden ’s nachts door de warmte van het kaarsje
aangetrokken. Door het afwasmiddel breekt de
oppervlaktespanning van het water en verdrinken de vlooien.

3) Behandel het huis met de STOP! Omgevingsspray
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STOP! Vlooienshampoo
250 ml shampoo
Deze shampoo heeft een natuurlijke formule die rijk is aan
synergetische plantaardige extracten die een fysiek barrière
creëren. Is er sprake van een plaag? Was dan zo snel mogelijk je dier
met de shampoo
€ 15,95

STOP! Omgevingsspray
1 liter
Dit ecologisch vriendelijke product vernevel je in de omgeving. Deze
spray heeft een natuurlijke samenstelling die een fysieke barrière
vormt. Te gebruiken in combinatie met de STOP! vlooiendruppels in
een omgeving waar de vlooiendruk hoog is, en het gebruik van alleen
de druppels niet afdoende is.
€ 29,95

Geen tijd of zin om zelf een middel te maken? Dan kun je bij mij  alle
natuurlijke producten van Animal Bodyguard STOP bestellen in de
webshop of per mail.

KANT-EN-KLARE NATUURLIJKE 
VLOOIENMIDDELEN

STOP! Vlooiendruppels
4 flesjes van 8 ml
Elke 2 weken de druppels toedienen
op de huid van je hond of kat
€ 25,95

STOP! ProteckTick spray
150 ml spray
Gebruiken ter versterking van de druppels, bij
een hoge vlooien- of tekendruk, of wanneer je
gaat wandelen in een tekenrijk gebied
€ 14,95
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De oorzaak aanpakken met natuurlijke middelen zodat je dier weer
snel de oude is.

LOOP JE VAST MET JE DIER?

Aanvulling
De natuurgeneeskunde kan een

prachtige aanvulling zijn wanneer
je dier al regulier behandeld wordt.

De behandeling kan versterkt
worden of de bijwerkingen
verminderd met behulp van

natuurgeneeskunde.

Holistisch advies
Na een consult krijg je een advies
wat betrekking heeft op jouw hele

dier, en niet alleen op die ene
klacht. Dit holistische advies krijg

je ook nog eens op papier
thuisgestuurd zodat je alle

informatie rustig na kunt lezen.

Natuurlijke middelen
Bij het behandelen van jouw dier

maak ik vooral gebruik van
natuurlijke middelen die hun
werkzaamheid in de praktijk

ruimschoots bewezen hebben.

Andere kijk
Als natuurgeneeskundig kijk ik

anders naar het probleem van je
dier dan je dierenarts dat doet. Dit

kan verfrissende en nieuwe
inzichten geven.

Ik ben Eva! Ik weet wat een geworstel het
kan zijn als er iets niet klopt met je dier,

maar niemand weet wat er precies aan de
hand is. Om erachter te kunnen komen wat

er met jouw dier aan de hand is kijk naar
hem of haar in zijn geheel. Mijn opleidingen

in de natuurgeneeskunde en diervoeding
hebben me ontzettend veel geleerd over

het aanpakken van klachten bij de oorzaak. 

Jouw dier is uniek! Daarom heeft ieder dier
zijn eigen gebruiksaanwijzing, en dat is

soms best een puzzel. Ik zoek met liefde uit
wat jouw dier nodig heeft!

BENIEUWD NAAR EEN CONSULT? 
LEES MEER OP WWW.EVATESSELAAR.NL

WAT KAN IK VOOR JE DIER BETEKENEN?


