
Wist je dat…?
• Volwassen vlooien tot 50 eitjes per dag kunnen leggen;
• Vlooien in de winter ook actief zijn;
• Vlooien lintwormen kunnen overbrengen.

Voorkom vlooien in de omgeving
• Regelmatig stofzuigen;
• Schoonhouden van ligplekken:
 -  Klop mand of kussen regelmatig uit en 
  was eventueel op 60˚
• STOP Omgevingspray voorkomt 
 dat de eitjes uitkomen en larven  
 verpoppen. Wekelijks gebruiken op  
 naden, kieren en ligplaatsen.

Voorkom vlooien op je dier
• STOP Animal Bodyguard (druppels)  
 vlo-werend beïnvloedt het neurologisch 
 systeem van de volwassen vlo, waardoor  
  deze niet meer kan bijten en zich  
  kan voeden met bloed van de gast- 
  heer. 1 x per 2 weken toepassen.

Een vlooienplaag kan 

heftige reacties bij dier 

en mens geven. Gebruik 

in dat geval -eenmalig- 

chemische vlo dodende 

middelen.

Veiligheid voorop!

üü  Knuffelende kinderen;

üü  Zogende pups en kittens;

üü  Kruipende baby's

De plantaardige extracten in de STOP!-formule pakken het probleem in verschillende stadia aan.

StopAnimalBodyguard

Last van een vlo?
• Gebruik dan STOP Vlooienshampoo deze shampoo 
 ruikt lekker én is effectief tegen vlooien;
• Bij overgevoeligheid: PUUR Cteno vermindert de  
 huidreactie.

Hogere omgevingsdruk?
• Gebruik de STOP ProtecTick 
 als extra bescherming. Spray  
 je dier naar behoefte.

Deze educatieve informatie is gemaakt ter ondersteuning van de -1 op 1- adviserende functie van de detailhandel
en niet bestemd voor promotionele doeleinden. Het is nadrukkelijk verboden de teksten en illustraties te vermenigvuldigen.



Een vlo op je hond of kat?
1. Voordat een vrouwtjes vlo eitjes kan leggen 
moet zij eerst een bloedmaaltijd gehad hebben. 
Vlooien verlaten vrijwel nooit de vacht van 
hun gastheer, tenzij er teveel vlooien op 
het dier komen.

3. Na 2-4 dagen komen er 
larven uit de eitjes. De larven 
zijn een paar mm. lang en zo 
dik als een haar. Zij verstop-
pen zich op donkere plekjes 
en voeden zich onder andere 
met de uitwerpselen van de 
volwassen vlooien. De larven 
kunnen ook in de vacht van 
de gastheer overleven.

4. Na 2-3 weken verpoppen de 
larven zich. Deze poppen kunnen tot 
wel 1½ jaar in leven blijven en zijn 
bestand tegen een hoop invloeden 
van buitenaf. De poppen hebben 
een plakkerig laagje. Onder invloed 
van trillingen komt uit de pop een 
volgroeide vlo en de cyclus is rond. 
Deze hele cyclus neemt gemiddeld 
zo'n 6 weken in beslag. 

Duizenden eitjes larven en 
poppen zitten in de omgeving 
van je dier ze verstoppen zich 
in de vloerbedekking, naden 
en tussen de plinten.

Kam je hond met een speciale 
vlooienkam. Kam de vacht boven 
een lichte ondergrond. Kam altijd 
van voor naar achter.

Herfst: een vochtige periode
stimuleert de vlooiencyclus…

Lekker je huis luchten: 
kachel uit en ramen open
dit verjaagt de vlooien.

Was in de herfst wat vaker de 
hondendekens en kussens.

De behandeling van de omgeving 
van je dier is heel belangrijk.
Donkere, vochtige plekken zijn 
favoriet voor de vlo. Dweilen heeft 
daarom niet zoveel zin.

Vlooien en teken bestrijden
kan zonder gif.

Stofzuig dagelijks de ruimte
waar hond en kat komen.

Vlooien houden 
van tapijt.

Zwarte spikkels: vies of vlooienpoep?
Beetje water erop: rood? = vlooien! 

Verwissel de stofzuigerzak 
heel regelmatig (buiten!)
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2. Na twee dagen leggen de 
vlooien hun tientallen eieren 
in de vacht van de gastheer. 
De eieren vallen uit de vacht 
in de omgeving. 
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