A
Allerderm spot-on

Samenstelling
Eigenschappen

Bevat ceramiden (1, 3 en 6-II), cholesterol, natriumlauroyllactylaat, xanthaangom en water.
Topicale huidverzorging van katten en honden met huidproblemen. Allerderm spot-on ondersteunt
de heropbouw van de epidermale barrière. Het is een huid lipidencomplex dat qua samenstelling en
structuur overeenkomt met die van de lipiden in de epidermale barrière, waarmee het herstel van de
lipidenlagen van het stratum corneum wordt ondersteund.

Doeldier
Indicaties

Hond en kat
Helpt de beschermende barrièrefunctie van de huid te herstellen. Verbetert de vochtbalans,
vermindert de gevoeligheid en versterkt de beschermende rol van de huid.

Toediening/dosering

Om de pipet te openen dient deze rechtop gehouden te worden en de punt van de pipet te draaien
tot deze afbreekt. 2 ml; Kat: Doe de haren in de nek opzij tot de huid te zien is. De pipetpunt direct
op de huid plaatsen, voorzichtig in de pipet knijpen en de vloeistof op de huid aanbrengen. Herhaal
dit tussen de schouderbladen. 2 ml en 4 ml; Hond: Doe de haren tussen de schouderbladen opzij tot
de huid te zien is. De pipetpunt direct op de huid plaatsen, voorzichtig in de pipet knijpen en de
vloeistof op de huid aanbrengen. Herhaal dit op de rug tot de pipet leeg is. Allerderm spot-on kan
ook aangebracht worden op huid die niet intact is. Dosering: 1 pipet per week gedurende 4 weken.
Bij ernstige huidproblemen kan Allerderm spot-on rechtstreeks op laesies worden aangebracht en
indien nodig worden ingemasseerd. Bovendien kan het nodig zijn daarbij tijdelijk de frequentie te
verhogen naar 2-3 pipetten per week. Onderhoud: Om huid en vacht gezond te houden 1 pipet per
maand. Voor optimaal resultaat wordt geadviseerd Allerderm spot-on aan te brengen na het baden
als de vacht droog is.

Waarschuwingen

Het product kan afgeven op bepaalde materialen bij contact voordat de toedieningsplek droog is.

Voorzorgen

Geen

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren beneden 25°C. Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum.

Verpakking

Doos à 6 pipetten

Registratienummer

NR

Kanalisatie

Vrij

Artikelnummer

90.001.18 Allerderm spot-on 6 x 2 ml
90.001.20 Allerderm spot-on 6 x 4 ml
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