
Aromatisch aanvullend diervoeder - Bereikt alle volwassen luizen

BLOEDLUIS-, MIJTEN- EN 
VLOOIENAFWIJZEND

Voor kippen, vogels en duiven

100% natuurlijk, bevat geen gif



Luizen en mijten bij vogels en kippen

Het voorkomen van luizen en mijten is nagenoeg onmogelijk. Door 
insleep via wilde vogels of aankoop van nieuwe dieren, komen luizen 
en mijten gemakkelijk het hok binnen. We onderscheiden hierbij twee 
hoofdgroepen:

•  Veder- en schachtluizen die altijd op het dier blijven. 
•  Bloedluizen (vogelmijt) die overdag in naden en kieren verstoppen en  
    in het donker naar  de kip gaan om bloed te zuigen.

Beide soorten voeden zich met bloed van de kippen/vogels, zonder 
deze voeding kunnen ze niet voortplanten. Overleven kunnen ze heel 
lang. Luizen en mijten veroorzaken de volgende symptomen:

•  Onrust / stress
•  Bloedarmoede
•  Ziekteoverdracht

•  Weerstandsvermindering
•  Verminderde broedresultaten
•  Bloedvlekken op de eieren

Voorkom deze problematiek voor het welzijn van uw kippen en vogels.

Waarom bestrijding zo moeilijk is

Beide soorten luizen en mijten zijn moeilijk bereikbaar met 
bestrijdingsmiddelen. Zowel op het dier als in de omgeving. Ook 
zijn veel luizen en mijten ongevoelig geworden voor chemische 
bestrijdingsmiddelen. Dit maakt de oplossing zo lastig. Een 
doeltreffende oplossing bestaat uit een aanpak die alle luizen en mijten, 
in alle stadia effectief bereikt. Finecto+ biedt de volledige aanpak.



Die Finecto+ Methode

Es kommt vor allem darauf an, die Milben zu erreichen. Durch den 
Einsatz von Finecto+ Oral als Futterzusatz – bestehend aus natürlichen 
Wirkstoff en – werden Läuse und Milben, sobald sie Blut gesaugt haben, 
in allen Entwicklungsstadien erreicht. Die darin enthaltenen wirksamen 
Kräuter und ätherischen Öle machen das Blut für diese Parasiten 
ungenießbar. Die Folge: aufgrund des Nahrungsmangels können 
sich die Milben und Läuse nicht mehr fortpfl anzen und verlassen die 
Tiere.  Die noch nicht geschlüpften Eier sowie Larven werden durch 
das Futter zwar nicht erreicht, jedoch durch den Einsatz des Finecto+ 
Protect Umgebungssprays vernichtet. Der Spray ist aufgrund seiner 
guten Haftung am Untergrund langfristig wirksam – so ist der Kontakt, 
früher oder später, unvermeidbar. Auch die ausgewachsenen Milben 
oder Läuse, die das Tier nach Verwendung von Finecto+ Oral verlassen, 
kommen mit dieser Finecto+ Protect – Schicht in Berührung. 

Mit der Kombination aus Finecto+ Oral und Finecto+ Protect erreichen 
Sie alle Läuse, in allen Entwicklungsstadien. Finecto+ ist die eff ektive 
Lösung für das Problem mit Läusen.

De Finecto+ method

Bereikbaarheid is essentieel. Met natuurlijke werkzaamheid van 
Finecto+ Oral door het voer bereiken we alle stadia van de luizen en 
mijten die op de kip of vogel bloed zuigen. De werkzame kruiden en 
etherische oliën in Finecto+ Oral maken het bloed onverteerbaar voor 
deze parasieten. Het gevolg is dat deze van het dier af gaan, niet meer 
voortplanten en verdwijnen. 

De eitjes die nog uit moeten komen en de larvale stadia die nog geen 
bloed zuigen worden niet bereikt. Deze bereiken we wel met Finecto+ 
Protect omgevingsspray. Eitjes en larven zitten in moeilijk bereikbare 
kieren en naden. Zodra ze gaan lopen komen ze in contact met de 
Finecto+ Protect spray, welke dient aangebracht te worden op de route 
die ze lopen. 

De toepassing van Finecto+ Protect spray is langdurig werkzaam door 
de goede hechting op elke ondergrond. Ook de volwassen stadia die na 
gebruik van Finecto  Oral van het dier afgaan, komen in contact met de 
laag Finecto+ Protect. 

Door de toepassing van specifi eke natuurlijke kruiden en etherische 
oliën is resistentie uitgesloten. 
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•  Bescherm de omgevin preventief met     

    Finecto+Protect

•  Behandel de volwassen luizen met Finecto+Oral  

   gedurende 14 dagen door het voer.

•  Behandel de uitkomende eitjes en jonge luizen met  

    Finecto+Protect in de omgeving.

•  Reinig de volledige leefruimte met veel water.

•  Behandel de volwassen luizen met Finecto+ Oral 

   gedurende 14 dagen door het voer.

•  Behandel de uitkomende eitjes en jonge luizen met 

    Finecto+Protect in de omgeving.

•  Herhaal deze behandeling na 4 weken.

Bepaal uw aanpak

Finecto+ Oral 
Maakt het bloed onverteerbaar voor alle bloedzuigende luizen.

Finecto+ Protect 
Omgevingsspray beschermt de omgeving tegen luizen en mijten.

Finecto Test 
Eenvoudig hulpmiddel om een bloedluisprobleem tijdig te herkennen 

en beoordelen.




