Καθαριστικό/ Κερατολυτικό/ Αντιβακτηριακό
Το σαμπουάν Sebolytic® καθαρίζει το δέρμα και το τρίχωμα και βοηθάει στον έλεγχο των
διαταραχών κερατινοποίησης σε σκύλους και γάτες. Τα κατοικίδια με διαταραχές
κερατινοποίησης μπορεί να εμφανίσουν αφθονία φολίδων (πυτιρίδα), ξηρό δέρμα ή υπερβολική
λιπαρότητα, λιπαρό δέρμα και δευτερογενείς βακτηριακές μολύνσεις.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ήπιοι καθαριστικοί παράγοντες – Μονοσακχαρίτες/ Alkyl Poly Glucosides (αλκυλοπολυγλυκοσίδες - Γλυκοτεχνολογία Virbac) – Γλουκονικός ψευδάργυρος και Βιταμίνη Β6 Σαλικιλικό οξύ, Λινολεϊκό και γ-Λινολενικό οξύ - Ολαμινική πιροκτόνη – Αιθέριο έλαιο
Μελαλεύκης (αρωματίζει φυσικά το σαμπουάν) – Σφαιρουλίτες - ουδέτερο pH.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Sebolytic® περιέχει καινοτόμα συστατικά που συμβάλλουν:
 Στη ρύθμιση της παραγωγής σμήγματος (γλουκονικός ψευδάργυρος + Βιταμίνη Β6, σε
ελεύθερη και εγκαψωμένη μορφή),
 Στον περιορισμό των φολίδων (Σαλικιλικό οξύ)
 Στον έλεγχο του μικροβιακού πολλαπλασιασμού, με σεβασμό στη μικροβιακή ισορροπία του
δέρματος (Γλυκο-τεχνολογία Virbac και ολαμινική πιροκτόνη).
Οι Σφαιρουλίτες, ένα πατενταρισμένο σύστημα εγκάψωσης που επιτρέπει σταδιακή και
ελεγχόμενη απελευθέρωση των συστατικών στο δέρμα, η οποία διατηρείται και μετά το
ξέβγαλμα.
Η Γλυκο-τεχνολογία Virbac είναι ένας μοναδικός συνδυασμός μονοσακχαριτών και
αλκυλο-πολυγλυκοσίδων. Περιορίζει την προσκόλληση των μικροβίων στο δέρμα (αντισυγκολλητική δράση), ειδικά των Staphylococcus intermedius, Pseudomonas
aeruginosa και Malassezia pachydermatis. Συμβάλει στη διατήρηση του δέρματος σε μη
ερεθιστικό επίπεδο (αντι-ερεθιστική δράση).
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βάλτε τη σωστή ποσότητα σαμπουάν στο δοσομετρικό καπάκι σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα και εφαρμόστε σε υγρό τρίχωμα χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό.
Σωματικό βάρος (kg)
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> = 45
Oι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές: μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την
κατάσταση του δέρματος και του τριχώματος του κατοικιδίου ή όπως συνιστά ο κτηνίατρό σας.
Εφαρμόστε δύο φορές και αφήστε το σαμπουάν να δράσει για 5 λεπτά τουλάχιστον κατά τη
δεύτερη εφαρμογή. Έπειτα, ξεβγάλετε με άφθονο, καθαρό, χλιαρό νερό.
Ακολουθείτε τη συμβουλή του κτηνιάτρου σας για τη σωστή χρήση του σαμπουάν.
Μπορεί να είναι απαραίτητη η εφαρμογή του σαμπουάν 2 ή 3 φορές την εβδομάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για εξωτερική χρήση μόνο.
Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί όλους τους κινδύνους για τυχόν δερματική αντίδραση.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Να αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση του προϊόντος σε θερμοκρασία > 30°C.
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Καθαρό βάρος: Φιαλίδιο των 200 ml.
Παρασκευάζεται από: Virbac, 06517 Carros, France
Τοπικός Αντιπρόσωπος: Virbac Hellas , 23ο χμ Αθηνών Λαμίας, 14565, Άγιος Στέφανος, Αττική,
Τηλ. 210 6219520, Fax 210 8140900, info@virbac.gr, www.virbac.gr

