
Nieuw: makkelijke 
hersluitbare flesjes!

STOP! Animal  
Bodyguard Aromatherapie

Eén variant voor: hond, kat, 
konijn, fret, cavia en hamster

 Plantaardige, hypoallergene druppels

 Veilig voor dieren, kinderen en uzelf

 Ook geschikt voor zogende moederdieren,  
 pups, kittens en oudere dieren

 Effectief, ook na direct zwemmen!

 Wassen beïnvloedt -na goed intrekken-  
 de werking van STOP! niet

 Veroorzaakt geen vachtverkleuring

 Heerlijk geurend voor  
 dier en mens
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Met hersluitbare doseerpipet. Verwijder het grijze plastic  
dopje en de aluminium rand. Plaats vervolgens de doseerpipet.  
Na opening nog drie maanden houdbaar indien bewaard op  
een koele, donkere en droge plaats.

Onder laboratorium condities ontwikkeld door Union B.I.O. 
Anno 2005. In Nederland alleen verkrijgbaar via  
Musthaves for Animals en NML health. www.nmlhealth.com

Gebruiksaanwijzing: 
Voor uitwendig gebruik. Spreid de haren en verdeel de druppels op zo veel mogelijk plaatsen over het hele 
lichaam voor een snelle verspreiding. Dit doet u door de druppels in ieder geval op de schoft en boven de 
staart aan te brengen. Vervolgens met uw vingers dunbehaarde plekken zoals de liezen en oksels (warme 
plekken) inwrijven. De kop met favoriete plekken zoals de randen van de wenkbrauwen en oren, met de  
vingers voorzichtig insmeren. De slijmvliezen mijden! Handen wassen mag na het toepassen, maar hoeft 
niet! De werkzaamheid van de druppels is optimaal naarmate de huid goed doordrongen raakt van het  
aroma. Indien u STOP! voor de eerste keer gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat de werking  
na 14 dagen optimaal is. Iedere 15 dagen secuur herhalen. Wij adviseren om STOP! Animal Bodyguard  
Aromatherapie het hele jaar door te gebruiken.

Ingrediënten:
In STOP! worden de volgende kruidenextracten gebruikt; Bitterhout, Brandnetel, Tijm, Knoflook, Lavendel, 
Rozengeranium, Rozemarijn en Salvia. 

Daarnaast bevat STOP! verdunde etherische oliën van de volgende bomen:
• Neemboom 
• Olijfboom
• Peruviaanse peperboom
• Tea tree

Om de verdunde etherische oliën te dragen zijn hulpstoffen nodig, dat is onder andere belangrijk om te 
zorgen dat de olie in water oplosbaar is en dat de kwaliteit van het product gewaarborgd blijft, ook als het 
flesje is aangebroken! 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende stoffen:
• Cellulose gum, gewonnen uit bomen en planten en dan met name uit de katoenplant. Het wordt in 
  STOP! gebruikt omdat het als geen ander water kan mengen met de andere bestanddelen en zorgt voor 
 een goede viscositeit. Cellulose gum is een veilige stof en heeft geen nadelige effecten voor de gezondheid.
• Kaliumsorbaat voorkomt schimmelvorming.
• Natriumbenzoaat, gemaakt uit benzoëzuur. Benzoëzuur-esters, die ook voorkomen in de meeste  
 soorten fruit en bessen, worden gebruikt als (natuurlijk) conserveermiddel. Het werkt tegen gisten,  
 schimmels en bacteriën. 
• Polysorbaat 20, een olie-in-water emulgator, gewonnen uit kokosolie.

Overige hulpstoffen:
• Glycerine 
• Water

STOP! Animal Bodyguard Aromatherapie is een natuurproduct dat al ruim tien jaar veilig en 
effectief wordt toegepast bij huisdieren!


