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Dit zijn twee foto’s van “Sophie”, de hond van mijn moeder, en de veranderingen binnen een
jaar tijd vanaf het nemen van Bravecto. Eigenlijk gaat het nu een stuk beter, ze verloor bijna
haar gehele vacht, maar nu is er veel weer teruggekomen. De goede foto (links, red.) is van
een jaar geleden, de andere foto is van vandaag, 9 maanden na inname van één pil
Bravecto......

Links: Sophie ongeveer één jaar geleden
(voordat ze Bravecto kreeg)

Boven: Sophie, 9 maanden na inname
van Bravecto

Kim Thompson, Ontario, Canada
Dit is mijn moeder’s verhaal over wat er is gebeurd met Sophie
Sheila Shakespeare: Eind september 2015 kreeg Sophie één dosis van Bravecto, een
kleine tablet. Ze was erg gestresst vanwege mijn operatie en herstel in mei/juni 2015. Kort
daarna werd ze geïnfecteerd met vlooien en het lukte me niet om de cyclus te doorbreken

met natuurlijke middelen en omdat ze erg last kreeg van bloedarmoede, nam ik mijn
toevlucht tot het proberen van Bravecto (op advies van mijn dierenarts).
Mijn gevoel bij het vernemen dat je binnen 3 uur van de vlooien af was, en dat de
bescherming drie maanden zou duren, was voor mij reden om te zeggen “No Way- too
risky”. Maar helaas voor de arme Sophie, ik deed het toch – ten einde raad om van de
vlooien af te komen. Wel, het doodde de vlooien, ja, maar het doodde ook bijna Sophie.
Haar testen gedaan in september 2015, dus voor Bravecto, toonde normale waarden op alle
gebieden, behalve verhoogde waarden van Lood en Boron. Het testen gedaan in februari
2016, dus na Bravecto, toonde laag Thyroide (schildklierhormonen, red.) en adrenaline
waarden. En ook lage waarden van Vitamine A, cobalt en verder was er sprake van
bloedarmoede.
Na het nemen van Bravecto had ze een toename van haaruitval, ongeveer 80 % van haar
vacht. Haar huid werd donker, en ze had grotere plekken met schilferige huid, inclusief de
binnenkant van haar oren. Ze krabbelde onophoudelijk, verzorgde en knabbelde aan haar
huid, dag en nacht. Ze was extreem dorstig, en haar eetlust verdubbelde.
Desondanks verloor ze 15 lbs (bijna 7 kg, red.) en verviel haar gewicht van 58 lbs
(26 kg, red.) naar 43 lbs (19,5 kg, red.). Ze was uitgeput en lusteloos. Nu, 8 maanden later,
weegt ze 48 lbs (22 kg, red.), heeft 75 % van haar vacht terug hoewel het onregelmatig is.
Haar huid wordt lichter, en de schilferige plekken worden minder. Ik olie en masseer haar
elke dag. Haar wandelingen worden langer, en haar vitaliteit is beter. Ze kan nu ’s nachts
weer slapen zonder dat ze mij wakker maakt met haar gejeuk.
Ze is nog steeds gevoelig voor secundaire infecties, en we zijn nu bezig om haar
immuunsysteem te verbeteren. Momenteel worden haar ogen slechter, en heeft ze
terugkerende aanvallen van diarree. Ze krabbelt nog steeds maar dat hangt van het weer af.
Ik behandel haar alleen met kruiden, TCM (Traditionele Chinese Medicatie, red.) en
homeopathie. Ze krijgt geen vaccinaties en geen medicijnen behalve als laatste redmiddel.
En ik luister nu naar mijn intuïtie en vertrouw niet op de bijsluiter. Zelfs met gepaste ijver
kunnen we allemaal fouten maken.

Sheila Shakespeare.
Aanvullende informatie (31 mei 2016): Sheila (mijn moeder) kreeg net een telefoontje van
Merck (MSD/MERCK, red.) en ze zeiden dat haar problemen in geen geval door Bravecto
werden veroorzaakt.
Ze wilden bloedtesten bij haar laten doen, en een “full workup” door de dierenarts (zij zullen
het betalen), maar ze wil Sophie niet aan die stress blootstellen.
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