EFFEKTIVITETSSTUDIE PRODUKT WAP: 2 [FÄSTINGSALVA]

BAKGRUND

WAP: 2 fästingsalva lanserades på marknaden i Mars 2019 efter många månader utav testande och förfinat
receptet flera gånger på vägen. WAP: 2 är ett helt naturligt och
giftfritt effektivt skydd mot fästingar, mygg och parasiter. Vår
produkt innehåller 100% ekologiska och naturliga ingredienser.
Fästingar är parasiter som finns i våra marker och livnär sig
genom att suga blod från däggdjur, fåglar och våra husdjur.
Fästingar trivs bäst i skuggiga och fuktiga livsmiljöer. Fästingar
har visat sig att vara aktiva från runt 6 plusgrader. I Sverige har vi
en fästingsäsong från ungefär Mars till början utav oktober.
Detta kan självklart variera mycket beroende på vart i landet
man befinner sig och vilka temperaturer vädret ger oss.
Sjukdomar som fästingar bär på idag är ett växande problem, det
är även de biverkningar som de fästingskydd som erbjuds idag i
svensk handel. Vi har med WAP:2 lyckats utveckla en unik
produkt till marknaden som är helt fri från gifter men samtidigt
ger en hög effekt mot fästingar till hundar. Den förebygger
fästingbett och om man snabbt upptäcker och avlägsnar
fästingen kan det minska risken för sjukdomar.

”Vi känner att det är helt rätt i tiden med en ett hundra procent ekologisk och
naturlig produktlinje för hundar. Våra unikt sammansatta produkter består endast
av ingredienser med högsta kvalitet, de innehåller enbart naturliga ingredienser för
att skydda och främja din hunds optimala välbefinnande. Vi utelämnar alla de
syntetiska kemikalierna och stabilisatorerna som många andra
hundvårdsprodukter använder och håller oss till endast livsmedelssäkra,
ekologiska råvaror som du är mer än bekant med. Vår hund är en familjemedlem
och en nära vän och att ge dem dåliga produkter på kroppen är så upp och ner!”
- Carolina Nilsson ägare och utvecklare utav företaget.
WAP:2 fästingsalva
är en produkt som är ett alternativ eller en komplettering att använda för effektivt skydd mot fästingar, med
endast ekologiska och naturliga ingredienser och den ger kunden ett alternativ som är bra för både för hunden,
människorna kring den och vår natur, sjöar och hav. Med WAPs produkter så har vi noga utvalda, väl
sammansatta och förstklassiga ingredienser och vi har koll på varje led och har noga valt ut ekologiska odlare

runt om i världen för våra ingredienser. Vi massproducerar inte våra produkter utan endast efter beställning,
allt för vår natur och minska överkonsumtion. Alla våra produkter tillverkas och framställs i Skåne, Sverige.

APPLICERING OCH VERKSAMMA ÄMNEN

För bästa effekt utav WAP: 2 fästingsalva appliceras den i pälsen i nacken på hunden och på hundens ländrygg.
Applicering varannan vecka rekommenderas. Behöver man öka effekten ytterligare rekommenderas
applicering även mellan frambenen. Vid applicering räcker endast lite salva för effekt och salvans aktiva ämnen
och lukten från ämnena sprids sedan i hundens päls och fettlager. Då ingredienserna inte är vattenlösliga, sitter
det kvar efter att ha blivit utsatt utav normal mängd vatten. Vid extrema mängder vatten på hunden
rekommenderas att man applicerar om salvan. Produktens värkande ämnen är karanjaolja, lavendelolja och
cederträolja.
Karanjaolja har verkande egenskaper mot myggor, fästingar och parasiter. Karanjaolja är ett naturligt alternativ
för skydd mot fästingar och skadedjur.
Lavendelolja är bakteriedödande och både fästingar och myggor skyr deras doft.
Cederträolja är en eterisk olja som är giftig för fästingar. Cederträolja dödar fästingar på flera olika sätt bland
annat genom neutralisering utav fästingens kroppsvätskor och hindra dem från att andas.

STUDIE

Under året 2018 testades WAP: 2 fästingsalva för kartläggande effektivitetsstudie utav 15 hundar. Dessa
hundar levde i Sverige från Norr till Söder i olika miljöer, så som i storstaden, på landet och på fjället. Vår
produkt användes helt efter rekommenderad användning. Hundarna applicerades varannan vecka, lite salva i
nacken och på ländryggen. Dom levde ett helt normalt liv, med bad, promenader och träning. Alla hundar gick
från att varit utan annat fästingmedel till vår produkt. Först räknade vi fästingar på alla 15 hundar under 30
dagar utan något skydd.
Efter dessa 30 dagar användes WAP: 2 fästingsalva under 56 dagar. Alla hundar är badade med schampo (på
dag 28) en gång under dessa 56 dagar och effekten kvarstod även efteråt.
Responsen under effektivitetsstudien var 100%, alla hundägare svarade att med WAP: 2 fästingsalvan på sin
hund fick de betydligt mindre fästingar.

RESULTAT

RESULTAT INNAN FÄSTINGSALVA APPLICERAS , 30 DAGAR, 15 HUNDAR (UTAN FÄSTINGSKYDD):
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Slutsats = Då dessa 30 dagar är ett första steg i effektivitetsstudien så att vi sedan har något att jämföra med.

FÄSTINGAR SOM KRYPT PÅ HUNDEN UNDER TESTPERIOD 1
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Slutsats: Tittar man på båda dessa diagram så ser man att det är fler fästingar som direkt sätter sig på hela
kroppen istället för att krypa runt.

RESULTAT EFTER FÄSTINGSALVA APPLICERAS, 56 DAGAR, 15 HUNDAR ( MED WAP: 2
FÄSTINGSALVA):

FÄSTINGAR SOM SATT SIG UNDER TESTPERIOD
(med WAP: 2 fästingsalva)
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Slutsats = En fästing var fjärde dag i snitt de första dagarna (1–14). En fästing i veckan på hundarna i mellan
Sverige. Noll fästingar på hundarna i övriga delar utav Sverige dagarna 1–14. Fantastiska resultatets noll
fästingar under de dagarna 29–42 och dagarna 43–56. Observera att alla fästingar som satt sig gjorde detta
runt huvudet vid öronen på hunden. Skillnaden på långhårig och korthårig hund var ingen.

FÄSTINGAR SOM KRYPT PÅ HUNDEN UNDER TESTPERIOD
(med WAP: 2 fästingsalva)
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Slutsats= Totalt 13 fästingar på dessa 15 hundar under denna period. Alla har krupit på hundens huvud. De
fästingar man har låtit vara kvar har släppt utav sig själv eller på något sätt avlidit vid andning utav partiklarna.
SLUTSATS

Vi vill observera att det inte finns en garanti att man blir helt fästingfri på grund utav dessa resultaten. Men
studien visar WAP: 2 fästingsalvans höga effektivitet. Vi vill också ta i beaktan att fästingar kan ha missats i
något enstaka fall.
Denna studie visar att WAP: 2 fästingsalva har en mycket hög effekt mot fästingar.

