Allerderm 2 ml, 4ml
Δερματολογία
Για γάτες και μικρόσωμους σκύλους
Skin Lipid Complex (Ceramides, Λιπαρά οξέα, Χοληστερόλη)
6 πιπέτες των 2 ml, 4ml
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που
αναγράφονται στη συσκευασία και τις συμβουλές του κτηνιάτρού σας.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το ALLERDERM Spot-On® είναι ένα μείγμα από ceramides (λιπίδια), fatty
acids (λιπαρά οξέα) και cholesterol (χολιστερόλη) (“Skin Lipid Complex”) παρόμοιο με
αυτό που υπάρχει στο δέρμα των υγειών σκύλων και γάτων.
Το ALLERDERM Spot-On® χορηγείται εξωτερικά στο δέρμα και ενδείκνυται ιδιαιτέρως σε
ζώα με δερματικές παθήσεις. Συστήνεται ιδιαίτερα ως συμπληρωματική αγωγή για τις
δερματοπάθειες στα σκυλιά και στις γάτες με προβλήματα στην επιδερμίδα, λόγω της
σύνθεσής του η οποία βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας και της φυσιολογικής
κατάστασης του δέρματος.
Η χορήγηση του ALLERDERM Spot-On® βοηθά στην αποκατάσταση της
προστατευτικής λειτουργίας του δέρματος
και κατά συνέπεια διευκολύνει την
ενυδάτωση, μειώνοντας την ευαισθησία του και αυξάνοντας τον προστατευτικό του
ρόλο
ΣΥΝΘΕΣΗ: Ceramides (λιπίδια) 3, Ceramides 6 II, Ceramides 1, Χοληστερόλη, Sodium
lauroyl lactylate (γαλακτωματοποιητής), Xanthan gum (σταθεροποιητής) και νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Κρατήστε την πιπέτα κατακόρυφα, σε όρθια θέση και στρίψτε την
άκρη της πιπέτας μέχρι να σπάσει.
Γάτες: Βουρτσίστε το τρίχωμα κάτω από το λαιμό του ζώου ώσπου να φανεί το δέρμα.
Τοποθετήστε την άκρη της πιπέτας απευθείας στο δέρμα και πιέστε την πιπέτα απαλά ώστε
να αδειάσει όλο το περιεχόμενο.
Σκύλοι: Βουρτσίστε το τρίχωμα του ζώου ανάμεσα στους ώμους ώσπου να φανεί το δέρμα.
Τοποθετήστε την άκρη της πιπέτας απευθείας στο δέρμα και πιέστε την πιπέτα απαλά ώστε
να αδειάσει όλο το περιεχόμενο. Αδειάστε το όλο το περιεχόμενο κατά μήκος της πλάτης του
σκύλου.
Το ALLERDERM Spot-On® μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ελαφρές λύσεις της
συνέχειας του δέρματος.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
 Μία πιπέτα την εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Η δόση μπορεί να αυξηθεί
από
δύο (2) έως επτά (7) πιπέτες την εβδομάδα (μέχρι μία την ημέρα) ανάλογα τη
σοβαρότητα λύσης της συνέχειας του δέρματος και σύμφωνα με τις συμβουλές
του κτηνιάτρού σας.
 Για τον περιορισμό υποτροπής και τη διατήρηση της υγείας και φυσιολογικής
κατάστασης του δέρματος και τριχώματος, χορηγήστε μία πιπέτα τον μήνα.
Για καλύτερα αποτελέσματα, χορηγήσετε μετά το μπάνιο, όταν το τρίχωμα είναι εντελώς
στεγνό. Αποφύγετε την παρατεταμένη αποθήκευση σε θερμοκρασία πάνω από 25°C.
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