
Nimfen lente/zomer
2. Nimfen veroorzaken de 
meeste besmettingen met 
Lyme Borrelia en zijn het meest 
actief tussen de lente en zomer. 
Ze voeden zich met bloed van 
kleine dieren maar ook honden, 
katten en mensen. 
Na de bloedmaaltijd volgt een 
rustperiode. 

Voorkomen is beter dan de 
ziekte van Lyme!

Druppel iedere twee weken met 
STOP! druppels. Spray vóór de 

wandeling als de tekendruk hoog is 
met de EXTRA protectick spray
Check goed na de wandeling!

www.tekenradar.nl

De plantaardige extracten in de STOP!-formule bieden de oplossing.

StopAnimalBodyguard

Stop teken

Eitjes leggen in de herfst
3. De volwassen teek heeft een 
geslacht. Na de paring gaat het vrouwtje 
op zoek naar een bloedmaaltijd. Zodra zij 
opgezwollen is laat zij zich vallen om eitjes te 
leggen, daarna gaat ze dood.

Larven in de lente
1. Larven komen uit de eitjes en gaan op zoek 
naar hun eerste bloedmaaltijd. 
Van kleine dieren zoals knaagdieren 
kunnen de teken Lyme Borrelia krijgen.
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Eitjes komen uit, voorjaar
4. Zodra de temperatuur tussen de 
5 en 10 graden komt, komen de eitjes uit.
Nimfen en volwassen teken worden wakker
en gaan op zoek naar hun eerste gastheer,
een muis, egel, vogel óf hond/kat.
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Wist je dat…?
teken overal voorkomen, ze zitten het liefst in hoog gras.
Ze vallen niet uit bomen zoals weleens wordt beweerd.
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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 vermenigvuldi-
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De cyclus van een teek duurt 
twee jaar. Na de bloedmaaltijd 
gaat de nimf in rust.
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LET OP! EEN TEKENBEET?
Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is een roze/rode 

ringvormige vlek om de plaats waar de teek heeft gebeten. 

Hou de plek goed in de gaten. 

Toch een teek gevonden op je dier? 

Zorg dat je de teek snel verwijdert met een 

goed instrument en niet teveel irriteert om 

besmetting te voorkomen.

Hèt uitwendige groene alternatief

• STOP! Druppels: iedere twee weken behandelen voor een goede bescherming.

• De EXTRA Protectick spray: als aanvulling op de druppels wanneer de tekendruk            
hoog is. De spray kan dagelijks worden ingezet, spray vlak vóór de wandeling.

Veiligheid voorop!
üü  Ook voor pups en kittens

üü  Knuffelende kinderen

üü  Voor al het leven in de natuur

Wist je dat…?
• teken niet tegen bepaalde geuren kunnen? 
• vlo en teek weren zonder gif kan?

•

PUUR Derma vital en Doils skin
ondersteunen de vitaliteit van de huid.

•

Tekenhaak O'tom


