
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlooien en tekenspecial 

 

 Advantage  Advantix  Beaphar  Bolfo  DUO  Ecostyle  

 Flea Free  Frontline  Scalibor  Seresto  Tick Off 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Slechts 5% van de vlooienpopulatie op het huisdier zit? Meer dan 

95% van de vlooienpopulatie zit in het huis. Warmte en vocht 

kunnen de cyclus en de toename van vlooien versnellen. 

 

Teken brengen 3 tot 10 dagen door 

op het huisdier en hebben bloed 

nodig als voedingsbron.  

 



 

 
Advantage  
Advantage ontwikkelt producten ter bestrijding en preventie van vlooien en vlooienlarven bij honden en 

katten. Het werkt snel en doodt vlooien zonder dat ze hoeven te bijten.  

  

 

 

 

 Voor honden en katten 

 Doodt vlooien en vlooienlarven 

 Doodt luizen (bij de hond) 

 Eenvoudige toediening 

 Beschermt 3 tot 4 weken 

 

 

 

 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

21398 *4007221041559* 
4007221041559 

 

Advantage hond 40 <4kg 4 pipetten 

21399 *4007221041566* 
4007221041566 

 

Advantage hond 100 4-10kg 4 pipetten 

21400 *4007221041573* 
4007221041573 

 

Advantage hond 250 <10-25kg 4 pipetten 
 
 

21401 *4007221041580* 
4007221041580 

 

Advantage hond 400 25-40kg 4 pipetten 
 
 

21396 *4007221041535* 
4007221041535 

 

Advantage kat 40 <4kg 4 pipetten 

21397 *4007221041542* 
4007221041542 

 

Advantage kat 80 >4kg 4 pipetten 

 

 

 

Advantix  
Bestrijding en preventie van teken, vlooien en luizen bij de hond.  

 

 Doodt vlooien in < 24 uur 

 Beschermt 4 weken tegen vlooien & teken 

 Doodt vlooien 

 Doodt buitende luizen 

 Beschermt tegen zandvliegen, muggen en stalvliegen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

21402 *4007221041771* 
4007221041771 

 

Advantix hond 40 4 pipetten 

21404 *4007221041795* 
4007221041795 

 

Advantix hond 100 4 pipetten 

21406 *4007221041818* 
4007221041818 

 

Advantix hond 250 4 pipetten 

21407 *4007221041832* 
4007221041832 

 

Advantix hond 400 4 pipetten 

21403 *4007221041788* 
4007221041788 

 

Advantix hond 40 6 pipetten 

21405 *4007221041801* 
4007221041801 

 

Advantix hond 100 6 pipetten 

21410 *4007221041825* 
4007221041825 

 

Advantix hond 250 6 pipetten 

21408 *4007221041849* 
4007221041849 

 

Advantix hond 400 6 pipetten 

 

 

Beaphar 
Uit het assortiment van Beaphar is er een ruim gamma aan producten vlooien- en tekenbestrijding. De 

lijn bestaat uit verschillende artikelen zoals pipetten, tabletten, een spray voor op het dier, 

omgevingsspray, shampoos, banden en een tekentang speciaal voor honden en katten.    

 

 

DIMETHIcare is de ideale oplossing voor een 

alternatieve manier om ongedierte tegen te houden 

en om huisdieren te helpen bij een aanwezige 

besmetting. De basis van deze producten is de stof 

dimethicon, het is geen insecticide, maar remt 

ongedierte in hun beweging waardoor ze 

geïmmobiliseerd raken.  

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

23219 *8711231135486* 
8711231135486 

 

Beaphar DIMETHIcare Omgevingsspray 400ml 

23213 *8711231135684* 
8711231135684 

 

Beaphar DIMETHIcare Line-on kat 6 pipetten 

23214 *8711231135691* 
8711231135691 

 

Beaphar DIMETHIcare Line-on hond <15kg 6 pipetten 

23215 *8711231135707* 
8711231135707 

 

Beaphar DIMETHIcare Line-on hond 15-30kg 6 pipetten 

23216 *8711231135714* 
8711231135714 

 

Beaphar DIMETHIcare Line-on hond >30kg 6 pipetten 

23217 *8711231135721* 
8711231135721 

 

Beaphar DIMETHIcare Spray hond/kat 250ml 

23218 *8711231135738* 
8711231135738 

 

Beaphar DIMETHIcare Spray hond/kat 500ml 



 

Vlooien anti conceptie voor honden en katten is een preventief vlooienmiddel. Het zorgt ervoor dat 

vlooieneitjes en vlooienlarven niet kunnen ontwikkelen.  

 

       

Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
 

1838 *8711231126750* 
8711231126750 

 

Beaphar vlooien anti conceptie klein hond 2,6 tot 6,7kg 3 tabletten 

1839 *8711231126767* 
8711231126767 

 

Beaphar vlooien anti conceptie middel hond 6,8 tot 20kg 3 tabletten 

1845 *8711231126774* 
8711231126774 

 

Beaphar vlooien anti conceptie grote hond 21 tot 40kg 3 tabletten 

1846 *8711231126781* 
8711231126781 

 

Beaphar vlooien anti conceptie kleine kat tot 4,5kg 3 ampullen 

1847 *8711231126798* 
8711231126798 

Beaphar vlooien anti conceptie grote kat 4,5 tot 9kg 3 ampullen 

 

 

De vlooienbanden zijn ter bestrijding van vlooien bij honden met kort of middellang haar en bij kortharige 

katten. De werking van de banden is optimaal na 2-4 dagen, duurt 6 maanden en zijn waterbestendig. 

 

                     
  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

1963 * 8711231126576* 
8711231126576 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden hond reflecterend 1 stuk 

1776 * 8711231126552* 
8711231126552 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden hond rood 1 stuk 

1777 * 8711231126538* 
8711231126538 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden hond wit 1 stuk 

1778 * 8711231126514* 
8711231126514 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden hond zwart 1 stuk 

1964 * 8711231126569* 
8711231126569 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden kat reflecterend 1 stuk 

1779 * 8711231126545* 
8711231126545 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden kat rood 1 stuk 

1784 * 8711231126521* 
8711231126521 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden kat wit 1 stuk 

1785 * 8711231126507* 
8711231126507 

 

Beaphar vlooienband 6 maanden kat zwart 1 stuk 



 

Beaphar Fiprotec Spot-On  

 Effectief ter bestrijding van vlooien en teken 

 Beschermt honden en katten 

 Beschermt 5 weken tegen vlooien  

 Beschermt 4 weken tegen teken  

 

         
 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

9344 *8711231108114* 
8711231108114 

 

Beaphar Firpotec hond 2-10kg 3 pipetten 

9346 *8711231108121* 
8711231108121 

 

Beaphar Firpotec hond 10-20kg 3 pipetten 

9347 *8711231108138* 
8711231108138 

 

Beaphar Firpotec hond 20-40kg 3 pipetten 

9348 *8711231108145* 
8711231108145 

 

Beaphar Firpotec hond 40-60kg 3 pipetten 

9343 *8711231108107* 
8711231108107 

 

Beaphar Firpotec kat 3 >1kg pipetten 

 

 

Vlooienshampoos van Beaphar zijn geschikt voor katten 

en voor kortharige honden. Het doodt aanwezige 

vlooien op het dier en heeft een nawerking van 1 à 2 

weken.  

 

De Beau Beau shampoo van Beaphar is een anti vlooien 

shampoo tegen vlooien, luizen en teken. Geschikt voor 

gezonde honden vanaf 6 maanden.  

  

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

1604 *8711231103294* 
8711231103294 

 

Beaphar vlooienshampoo hond 100ml 

1989 *8711231103249* 
8711231103249 

 

Beaphar vlooienshampoo hond 200ml 

1605 *8711231103287* 
8711231103287 

 

Beaphar vlooienshampoo kat 100ml 

1944 *8713079100091* 
8713079100091 

 

Beaphar Beau Beau vlooienshampoo hond 200ml 

 
 



 

 

 

Vlo Kill doodt razendsnel vlooien die op hond en kat zitten, de tablet begint 

binnen 15 minuten te werken en in 6 uur zijn alle vlooien die op het dier zaten 

dood. Het werkt 24 uur en mag daarna herhaald worden. 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

1352 *8711231126477* 
8711231126477 

 

Beaphar Vlo Kill+ hond en kat < 11kg 6 tabletten 

1353 *8711231126484* 
8711231126484 

 

Beaphar Vlo Kill+ hond > 11kg 6 tabletten 

 

 

Naast bovenstaande producten heeft Beaphar nog een aantal andere producten in het assortiment 

speciaal voor vlooien en teken bestrijding. Te weten; een tapijtspray, vlooienpoeder, thuistest, tekenpen 

en spray voor het verwijderen van teken op het huisdier.  

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

1980 *8711231110551* 
8711231110551 

 

Beaphar tapijtspray 400ml 

1991 *8711231103270* 
8711231103270 

 

Beaphar vlooienpoeder hond en kat 80gr 

1988 *8711231103232* 
8711231103232 

 

Beaphar tick away hond en kat 50ml 

20373 *8711231100880* 
8711231100880 

 

Beaphar test de teek 1 stuk 

20374 *8711231100897* 
8711231100897 

 

Beaphar test de teek 3 stuks 

20845 *8711231108206* 
8711231108206 

 

Beaphar tekenpen 1 stuk 

 

 

Bolfo 
Het merk Bolfo biedt meerdere producten aan in diverse lijnen zoals Bolfo Gold en Bolfo Plus op het 

gebied van vlooien- en tekenbestrijding. In het Bolfo Gold assortiment zitten vlooiendruppels voor 

honden en katten en bij Bolfo Plus de tekenbanden voor honden. De druppels en tekenbanden zijn te 

verkrijgen voor verschillende groottes van honden en katten.  

 

 

Bolfo Gold vlooiendruppels 

 Voor honden en katten 

 Werkt tegen vlooien en vlooienlarven 

 Beschermt 3 tot 4 weken 

 Gemakkelijke toediening op de intacte huid 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

5860 *4007221007487* 
4007221007487 

 

Bolfo Gold hond 40 2 pipetten 

5861 *4007221007494* 
4007221007494 

 

Bolfo Gold hond 100 2 pipetten 

5862 *4007221007500* 
4007221007500 

Bolfo Gold hond 250 2 pipetten 



 

 

5866 *4007221007517* 
4007221007517 

 

Bolfo Gold hond 400 2 pipetten 

6406 *4007221024798* 
4007221024798 

 

Bolfo Gold hond 40 4 pipetten 

6407 *4007221024804* 
4007221024804 

 

Bolfo Gold hond 100 4 pipetten 

6408 *4007221024811* 
4007221024811 

 

Bolfo Gold hond 250 4 pipetten 

6409 *4007221024828* 
4007221024828 

 

Bolfo Gold hond 400 4 pipetten 

5855 *4007221007463* 
4007221007463 

 

Bolfo Gold kat 40 2 pipetten 

5857 *4007221007470* 
4007221007470 

 

Bolfo Gold kat 80 2 pipetten 

6351 *4007221018186* 
4007221018186 

 

Bolfo Gold kat 40 4 pipetten 

6354 *4007221018179* 
4007221018179 

 

Bolfo Gold kat 80 4 pipetten 

 

 

Bolfo Plus tekenband 

 Doodt vlooien en teken op de hond 

 Tot 6 maanden werkzaam tegen vlooien en teken 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

8317 *4007221035541* 
4007221035541 

 

Bolfo Plus tekenband hond klein 1 stuk 

8319 *4007221035558* 
4007221035558 

 

Bolfo Plus tekenband hond middel 1 stuk 

8316 *4007221035565* 
4007221035565 

 

Bolfo Plus tekenband hond groot 1 stuk 

 

 

Naast de vlooiendruppels en tekenbanden is er ook een omgevingsspray en 

mand/tapijtspray te bestellen. Bolfo Fleegard omgevingsspray doodt vlooien en 

vlooienlarven, stopt de ontwikkeling van larven in de omgeving, maakt vlooien 

onvruchtbaar en heeft een langdurige werking tot 6 maanden.  Bolfo Mand & 

Tapijtspray is een omgevingsspray voor de bestrijding van vlooien en vlooienlarven 

in huis. Werkzaam gedurende 4 tot 6 weken.  

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

9495 *4007221039204* 
4007221039204 

 

Bolfo mand & tapijtspray 400ml 

5864 *4007221015222* 
4007221015222 

 

Bolfo fleegard omgevingsspray 250ml 

 

 
 



 

 
Duo 
Duo heeft een eenvoudige aanpak tegen vlooien ontwikkeld waarmee vlooien zijn te voorkomen en te 

bestrijden. Het merk Duo heeft 2 verschillende lijnen. Duo-Op en Duo-Om zijn te gebruiken om hond, 

kat en woning te behandelen.     

 

Duo-Op  Bestrijdt de vlooien op het dier 

  Bestrijdt ook vlooienlarven 

  Bevat werkzame stof imidacloprid  

 

Duo-Om  Bestrijdt de vlooien en larven in huis 

  Is veilig voor huishoudens met kleine kinderen 

  Bevat werkzame stoffen permethrin en tetramethrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

21653 *8713112005055* 
8713112005055 

 

Duo-Om tegen vlooien in huis 400ml 

21654 *8713112005000* 
8713112005000 

 

Duo-Op tegen vlooien hond & kat tot 4kg 3 pipetten 

21655 *8713112005017* 
8713112005017 

 

Duo-Op tegen vlooien hond 4-10kg 3 pipetten 

21656 *8713112005024* 
8713112005024 

 

Duo-Op tegen vlooien hond 10-25kg 3 pipetten 

21657 *8713112005031* 
8713112005031 

 

Duo-Op tegen vlooien hond >25kg 3 pipetten 

21658 *8713112005048* 
8713112005048 

 

Duo-Op tegen vlooien >4kg 3 pipetten 

 

 

 

ECOstyle 
Van het merk ECOstyle zijn er vlooienbestrijdingsmiddelen beschikbaar. ECOstyle is gespecialiseerd in 

de ontwikkeling van ecologisch verantwoorde producten, waarbij zorg voor het milieu centraal staat. Het 

assortiment bestaat uit pipetten voor honden en katten, spray voor op het dier die geschikt is voor 

honden, katten en knaagdieren, verzorgingsshampoo en een omgevingsspray.   

 

 

 

 

 Bestrijdt vlooien 

 Geschikt voor honden en katten 

 Spray ook geschikt voor knaagdieren 

 Werkt snel en effectief 

 Tegen vlooien, hun eitjes en larven 

 

 



 

Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
 

3483 *8711731010559* 
8711731010559 

 

ECOstyle VloVrij op het dier 500ml 

3484 *8711731011006* 
8711731011006 

 

ECOstyle VloVrij vlooienshampoo 250ml 

3485 *8711731010504* 
8711731010504 

 

ECOstyle VloVrij omgevingsspray 400ml 

23557 *8711731021494* 
8711731021494 

 

ECOstyle VloVrij druppels kleine hond 5 pipetten 

23558 * 8711731021500* 
8711731021500 

 

ECOstyle VloVrij druppels grote hond 5 pipetten 

23559 * 8711731021487* 
8711731021487 

 

ECOstyle VloVrij druppels kat 5 pipetten 

 

 

 

Flea Free 
Flea Free is een assortiment met verschillende producten die huisdieren beschermen tegen een 

vlooienbesmetting. De eenvoudig toe te dienen producten van Flea Free beschermen honden en katten 

tegen vlooien en teken.  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

20292 *8713112003457* 
8713112003457 

 

Flea Free Fipralone spot on hond small 3 pipetten 

20293 *8713112003471* 
8713112003471 

 

Flea Free Fipralone spot on hond medium 3 pipetten 

20294 *8713112003495* 
8713112003495 

 

Flea Free Fipralone spot on hond large 3 pipetten 

20295 *8713112003518* 
8713112003518 

 

Flea Free Fipralone spot on hond extra large 3 pipetten 

20291 *8713112003358* 
8713112003358 

 

Flea Free Fipralone spot on kat 3 pipetten 

5935 *8713112002467* 
8713112002467 

 

Flea Free twinspot kat 2 pipetten 

5936 *8713112002481* 
8713112002481 

 

Flea Free twinspot kat 4 pipetten 

5095 *8713112002979* 
8713112002979 

 

Flea Free omgevingsspray 400ml 

 

 

Flea Free  Tegen vlooien en teken 

  Eenvoudig toe te dienen 

  Werkzame stof Fipronil 

  Huidspray ook voor pups en kittens 

  Voor op de huid en omgeving 

  Voor honden en katten 

  Veilig 



 

Frontline 
Frontline Combo doodt vlooien en teken en rekent af met vlooieneitjes, -larven en poppen in de omgeving 

van het behandelde dier. De productlijn bestaat uit verschillende soorten anti-vlooien en anti-

tekenmiddelen, van vlooiendruppels en vlooiensprays tot aan een tekentang.  

 

 

 Snel en eenvoudig aan te brengen 

 Doodt vlooien, teken en bijtende luizen 

 Voor honden en katten 

 Doodt vlooieneitjes en -larven in de directe omgeving van het behandelde dier 

 Doodt teken zodat ze geen bedreiging kunnen vormen voor dieren en de omgeving 

 Biedt met één behandeling meerdere weken bescherming 

 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

6501 *8713942401645* 
8713942401645 

 

Frontline Spot On hond small 2-10kg 4 pipetten 

6502 *8713942401652* 
8713942401652 

 

Frontline Spot On hond medium 10-20kg 4 pipetten 

6503 *8713942401669* 
8713942401669 

 

Frontline Spot On hond large 20-40kg 4 pipetten 

6504 *8713942401676* 
8713942401676 

 

Frontline Spot On hond extra large 40-60kg 4 pipetten 

6291 *8713942382890* 
8713942382890 

 

Frontline Spot On hond small 2-10kg 6 pipetten 

6292 *8713942382937* 
8713942382937 

 

Frontline Spot On hond medium 10-20kg 6 pipetten 

6293 *8713942382975* 
8713942382975 

 

Frontline Spot On hond large 20-40kg 6 pipetten 

6294 *8713942383019* 

8713942383019 
 

Frontline Spot On hond extra large 40-60kg 6 pipetten 

6319 *8713942400679* 
8713942400679 

 

Frontline Combo hond small 2-10kg 3 pipetten 

6320 *8713942400693* 
8713942400693 

 

Frontline Combo hond medium 10-20kg 3 pipetten 

6321 *8713942400716* 
8713942400716 

 

Frontline Combo hond large 20-40kg 3 pipetten 

6322 *8713942400730* Frontline Combo hond extra large >40kg 3 pipetten 



 

8713942400730 
 

8941 *8713942402468* 
8713942402468 

 

Frontline Combo hond small 2-10kg 6 pipetten 

8942 *8713942402475* 
8713942402475 

 

Frontline Combo hond medium 10-20kg 6 pipetten 

8943 *8713942402482* 
8713942402482 

 

Frontline Combo hond large 20-40kg 6 pipetten 

8944 *8713942402499* 
8713942402499 

 

Frontline Combo hond extra large >40kg 6 pipetten 

21436 *8713942401478* 
8713942401478 

 

Frontline Combo puppy pack 1 pipet 

6200 *8713942402093* 
8713942402093 

 

Frontline Spray 100ml 

6201 *8713942402109* 
8713942402109 

 

Frontline Spray 250ml 

6500 *8713942401638* 
8713942401638 

 

Frontline Spot On kat 4 pipetten 

6290 *8713942382852* 
8713942382852 

 

Frontline Spot On kat 6 pipetten 

6323 *8713942402369* 
8713942402369 

 

Frontline Combo kat 3 pipetten 

6332 *8713942402376* 
8713942402376 

 

Frontline Combo kat 6 pipetten 

21435 *8713942402352* 
8713942402352 

 

Frontline Combo kitten pack 1 pipet 

22862 *3661103051497* 
3661103051497 

 

Frontline Pet Care tekentang 1 stuk 

 

 

 

Scalibor 
Scalibor heeft de Protectorband ontwikkelt om zo honden preventief te kunnen beschermen tegen teken. 

De band is ter bescherming van teken en is in 2 verschillende maten verkrijgbaar.   

 

 

 Weert en doodt teken 

 Werkt tot 6 maanden lang 

 Speciaal voor honden 

 Waterproof 

 Beschermt tegen zandvlieg en hartwormmug 

 

 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

6297 *8713184025227* 
8713184025227 

 

Scalibor tekenband hond small/medium 1 stuk 

6298 *8713184025241* 
8713184025241 

Scalibor tekenband hond large 1 stuk 

 

 

 



 

Seresto 
Seresto halsbanden zijn speciaal ontwikkeld voor honden en katten. De halsband biedt bescherming 

tegen vlooien en teken bij honden en katten.   

 

 

 Beschermt tegen vlooien en teken 

 Werkingsduur tot 8 maanden 

 Waterbestendig en geurloos 

 Werkzame stoffen imidacloprid en flumethrine 

Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
 

7880 *4007221035459* 
4007221035459 

 

Seresto band hond klein <8kg 1 stuk 

7881 *4007221035466* 
4007221035466 

 

Seresto band hond groot >8kg 1 stuk 

7879 *4007221035442* 
4007221035442 

 

Seresto band kat 1 stuk 

 

 
 

Tick Off 
Tick Off weert teken en heeft meerdere producten met een afwerende werking waarmee honden worden 

beschermd tegen teken. Daarnaast zijn de Tick Off producten ook zeer effectief tegen vlooien doordat 

het Permethrin bevat.    

 

 

  

 

  

 

 

 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 

 

6829 *8713184122391* 
8713184122391 

 

Tick Off knijpampul hond 6-pack 6x1ml 

6379 *8713112002689* 
8713112002689 

 

Tick Off combispray hond 250ml 

5990 *8713112000586* 
8713112000586 

 

Tick Off wash away shampoo 200ml 

 

 

 

 

 

Tick Off  Tegen vlooien en teken 

  Eenvoudig toe te dienen 

  Werkzame stof Fipronil 

  Huidspray ook voor pups en kittens 


