casa protegida? nem sempre...

ácaros

Pulgas

carrapatos

Você sabe quem é o maior vilão da maioria
das alergias respiratórias e dermatites?

ENTENDA O CICLO DE VIDA DA PULGA

eles podem transmitir sérias doenças
que podem até matar o seu animalzinho

Os ácaros convivem com o ser humano e por si só são
inofensivos, porém o que causam as alergias são as suas
fezes. Os ácaros alimentam-se preferencialmente de
partículas resultantes da descamação da pele humana,
fungos e outros restos orgânicos.
.
Por isso além da aplicação frequente de inseticida
Jimo Ácaros & Pulgas no ambiente, algumas dicas simples
ajudam a amenizar as infestações e tornar o ambiente mais
saudável:
+DE 1,5 MILHÕES
de ácaros dividem a
cama conosco!

PULGA JOVEM

5%

Ao contrário das larvas e pupas,
as pulgas se movem em direção
à luz. Vão para a parte superior dos
pelos dos tapetes e da cama dos
animais à espera de um hospedeiro.
Já adultas reinfestam o animal para
se alimentar.

50%

OVOS

São depositados no animal e como
são escorregadios, caem no chão
e se alojam em locais como fendas
do assoalho, cerdas de tapetes, etc.

Cortinas

Poltronas

Rodapés

Plantas
e jardim
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Se você identiﬁcou carrapatos no seu cão, existem grandes
chances da sua casa também estar com alguns carrapatos
tentando começar uma família. Além de muito desagradáveis,
eles são muito perigosos tanto para a saúde dos nossos
bichinhos, como para a saúde da nossa família.
Assim como as pulgas, os carrapatos não são um problema
só do animal, mas sim do ambiente. Eles colocam seus ovos
na vegetação e também em frestas das paredes e piso.

Limpeza regular em colchões com aspiração frequente.
A roupa de cama deve ser lavada com frequência.
Recomendamos ventilação e deixar entrar o sol
no ambiente.

80% das pessoas sofrem

Controlar a umidade arejando o ambiente todos os dias.

com dermatite na pele
causada por ácaros.
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Estofados

PUPA

A pupa é a larva protegida dentro
de um casulo e é capaz de sobreviver
no ambiente por mais de 6 meses.
Condições ideais de temperatura
e ambiente, fazem com que ela se
transforme em pulga jovem.

Bichos de
pelúcia

Almofadas e
travesseiros

Tapetes

10%

LARVAS

35%

As larvas se escondem da luz,
procurando um local mais escuro
(tapetes, repouso do animal,
rodapés, etc)

Após se alimentar do
animal a fêmea sai e
coloca seus ovos no
ambiente, cerca
de 3 a 4 mil ovos.

É uma espécie que pode
parasitar em até três
hospedeiros diferentes.

Toalhas

5%

Cobertas

das Pulgas
estão no ANIMAL

95%

das Pulgas
estão no AMBIENTE

Pode ser aplicado
diretamente sobre
travesseiros e colchão

A fase adulta é a mais
resistente, podendo
sobreviver até 580 dias
sem hospedeiro.

Diferente dos inseticidas comuns,
que não conseguem acabar com os
ovos da pulgas, Jimo Ácaros & Pulgas
contém um aditivo (regulador de
crescimento) que age interrompendo
o processo de desenvolvimento
do ciclo reprodutivo destas pragas.

NÃO APLICAR DIRETAMENTE EM ANIMAIS

O CONTROLE DE ÁCAROS,
PULGAS E CARRAPATOS
TEM QUE SER FEITO
TANTO NO ANIMAL
COMO NO AMBIENTE.

INSETICIDA EFICAZ
CONTRA INFESTAÇÕES
e todas as suas
fases NO AMBIENTE.

