
 

 

 

 

 

 

Antiparasitários Scalibor  

Coleira Antiparasitária Scalibor Protector Brand 

    A coleira antiparasitária Scalibor Protector Brand protege o cão de 95% das picadas, durante a estação ativa 

dos flebótomos (inseto que transmite a leishmaniose). A sua eficácia deve-se à inovadora tecnologia do processo 

de libertação da substância ativa, que faz com que esta se liberte de uma forma gradual e regular durante 6 

meses, permitindo uma proteção prolongada, sem perdas de produto causadas pela evaporação. 
 

   Como funciona? 

   Imediatamente após a sua colocação no pescoço do cão, a Scalibibor começa a libertar a deltametrina, a 

substância ativa que repele os flebótomos e as carraças. Esta distribui-se de forma uniforme pela pele do cão, até 

atingir todo o corpo, passada uma semana. Uma vez que a sua libertação não se faz por evaporação (como 

ocorre com outras coleiras), consegue-se uma maior eficácia, evitando desperdícios e odores desagradáveis. 

 

   Porque é que deve escolher Scalibor? 

 Tem uma eficácia que supera os 90%; 

 Elimina pulgas nos cães e previne novas infestações durante 4 meses; 

 Elimina carraças nos cães e previne novas infestações durante 6 meses; 

 Previne a picada dos flebótomos, durante 6 meses; 

 Produz efeito anti alimentar em mosquitos adultos, durante 6 meses; 

 Os cães tratados com Scalibor apresentaram um risco até 9,6 vezes menor de desenvolver seropositivade 

à Leishmaniose; 

 Até 97,5% dos cães protegidos com Scalibor Protector Band não desenvolveram seropositividade; 

 A Scalibor Protector Brand é igualmente eficaz quando o seu cão está molhado. Assim, quando anda à 

chuva ou brinca na água, o seu cão está protegido; 

 Nos estudos de toxicidade efetuados com a Scalibor e a sua substância ativa, comprovaram-se a 

segurança destes para o cão, sendo reduzida a sua absorção pela pele. 

 As coleiras Scalibor são inodoras, nem o seu cão nem a sua família darão conta que a Scalibor Protector 

Brand está a atuar. 

 Existem 2 tipos de coleiras Scalibor de acordo com o tamanho do seu cão: 

 Para cães de porte pequeno/médio coleiras de 48cm (com 0,760g de deltametrina); 

 Para cães de porte grande coleiras de 65cm (com 1g de deltametrina). 

 

   As coleiras Scalibor Protector Brand não devem ser colocadas em gatos nem em cachorros com menos de 7 

semanas de idade. 


