
STOP! Animal Bodyguard 

zijn natuurproducten die al ruim tien jaar worden toegepast bij huisdieren!

In de Benelux verkrijgbaar via Musthaves for Animals en NML health 

www.nmlhealth.com  |  info@musthavesforanimals.com  |  +31 (0)294 455 888. 

Informatie en tips op: www.musthavesforanimals.com

STOP! Animal Bodyguard

Shampoo
Deze shampoo heeft een natuurlijke formule die rijk is aan synergetische plantaardige 

extracten die een geur hebben die niet wordt gewaardeerd. Zodra het dier weer 

droog is adviseren wij om de STOP! Animal Bodyguard druppels iedere 15 dagen 

op het dier te gebruiken gedurende het hele jaar. Combineer de producten met de 

omgevingsspray voor een optimaal effect. Kijk voor meer tips op: 

www.musthavesforanimals.com 

Voordelen shampoo:

• Groen alternatief!

• Geen handschoenen nodig

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

• Hydraterende eigenschappen

• Met de kracht van Aloë Vera

• Houd de vacht fris

• Geurt prettig

Samenstelling: 

Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, 

Sodium myristoyl glutamate, Urtica dioica, Aloe barbadensis, 

Rosmarinus officinalis, Pelargonium graveolens, Panthenol, 

Olea europaea, Tocopherol. Rosmarinus officinalis leaf oil.

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

Eén vlo op het dier? Dan zijn er ongeveer 99 in diverse stadia in de omgeving. Een lastig 

iets om op te lossen. Preventie is daarom het devies met het groene alternatief! STOP! 

Animal Bodyguard druppels. 

In het geval van een besmetting raden wij aan eerst het dier 

met STOP! Animal Bodyguard shampoo te wassen en de 

STOP! Animal Bodyguard spray voor de omgeving in te zetten. 

Aansluitend goed stofzuigen, het sprayen herhalen en andere 

instructies op de verpakking en tips op de website 

www.musthavesforanimals.com toe te passen!

Niet getest op dieren, de producten 

bevatten geen synthetische kleurstoffen 

of dierlijke extracten.

Alle producten zijn voor uitwendig gebruik! Een gevoelige reactie is altijd mogelijk, 

ook op extracten van planten. Bouw de dosering voor de zekerheid rustig op en kijk 

naar de reactie van het dier. 
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TIP

Spray vóór je vakantie 

het huis in met Omgevingsspray.

 

Waarom? Lees de reden en 

bekijk meer tips op de website

musthavesforanimals.com

Gebruiksaanwijzing:

Voor extern gebruik en buiten bereik van kinderen, uit de zon bewaren. In principe laat 

het geen sporen achter, maar test het voor de zekerheid voorzichtig uit om vlekken te 

voorkomen. Was het dier eerst met de STOP! Animal Bodyguard shampoo. Daarna 

de eerste week drie dagen achter elkaar de omgevingsspray vernevelen (vooral ook 

in kieren en donkere- vochtige plaatsen). Aansluitend twee keer per week toepassen. 

Spray bij voorkeur in de avond en stofzuig aansluitend. Vergeet de bovenverdieping, 

auto en caravan niet.

Samenstelling: 

Aqua, Olea europaea, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Piper nigrum, 

Melaleuca alternifolia, Allium sativum, Rosmarinus officinalis leaf oil, Salvia 

officinalis oil. 

Inhoud: 1 liter.

STOP! Animal Bodyguard

Druppels
Natuurlijke druppels, o.a. gemaakt van essentiële oliën. De unieke plantaardige 

STOP! formule is -dankzij zorgvuldige verdunningen- inzetbaar voor hond, kat, konijn, 

cavia, fret en hamster. Volwassenen en kinderen kunnen het huisdier onmiddellijk 

na toepassing aanraken. Dankzij de milde samenstelling ook geschikt voor zogende 

moederdieren, pups, kittens en oudere dieren. Zwemmen is na enige intrektijd mogelijk. 

Voordelen druppels:

• Groen alternatief! 

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

• Ook geschikt voor pups, kittens en zogende moederdieren

• Effectief, ook na zwemmen!

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

• Veroorzaakt geen vachtverkleuring

• Handen wassen mag maar hoeft niet!

Gebruiksaanwijzing: 

De druppels pas je conform instructie op de verpakking of filmpje op de website om  

de 15 dagen secuur op de huid toe. Natuurlijk is de frequentie en hoeveelheid ook 

afhankelijk van de conditie van het dier, de vacht, het seizoen en de omgevingsdruk. 

Samenstelling: 

Aqua, Olea europaea, Rosmarinus 

officinalis, Salvia officinalis, Melaleuca 

alternifolia, Piper nigrum, Allium sativum.

STOP! Animal Bodyguard

Omgevingsspray
Eén vlo op het dier? Dan zijn er ongeveer 99 in diverse stadia in de omgeving. Een 

lastig iets om op te lossen. Dit ecologisch vriendelijke product dient vernevelt te 

worden in de omgeving. De spray heeft een natuurlijke samenstelling en geur. In het 

geval van een besmetting raden wij aan eerst het dier te wassen met STOP! Animal 

Bodyguard shampoo. Voorkomen is beter, vandaar dat wij adviseren deze plantaardige 

omgevingsspray het hele jaar door met een interval te gebruiken in combinatie met 

STOP! Animal Bodyguard druppels op het dier. Kijk voor meer tips op:  

www.musthavesforanimals.com

Voordelen omgevingsspray:

• Groen alternatief!

• Houd de omgeving van het dier fris 

• Geurt prettig

• Gebruik in de mand mogelijk

• Natuurlijke spray dus gebruik in een omgeving  

 met lacterende dieren, puppy’s/kittens mogelijk

• Als een dier iets oplikt is dat niet erg

• Mens en dier hoeven de ruimte niet te verlaten

Inhoud: 

4 flesjes van 8ml.


