Text na etiketu
SkinMed Chlorhexidin Shampoo 4%
Antimikrobiální šampon pro psy, kočky a koně.
Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:
Cymedica s.r.o., Pod Nádražím 853, 268 01, Hořovice, Česká republika
Složení:
Chlorhexidin diacetát 40 mg/g
Sodium Lauryl Ether Sulfate, Cocamidopropyl Betine, Coco-Glukoside, PEG-12 Dimethicone, PEG-7 Glyceryl Cocoate, parfém Green Tea, chlorid sodný, Polyquarternium-10, barvivo Brilliant Blue FCF, 
kyselina citronová, Euxyl PE 9010, voda demineralizovaná
Cílový druh zvířat:
Pes, kočka, kůň
Charakteristika:
SkinMed Chlorhexidin Shampoo je koncentrovaný antimikrobiální šampon pro psy, kočky a koně. SkinMed Chlorhexidin Shampoo je určen k doplnění léčby při problémech s kůží a srstí psů, koček a koní. Přípravek má mimo dezinfekčních a čistících vlastností také deodorační účinek a navrací lesk srsti léčených zvířat.
Kontraindikace:
Přípravek se nesmí používat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.
Způsob použití:
SkinMed Chlorhexidin Shampoo se nanáší na vlhkou srst zvířat v takovém množství, aby se vytvořil dostatek pěny.
Zvíře se důkladně smáčí teplou vodou. Nanese se dostatek šamponu, aby se vytvořila pěna, a je-li to nutné, přidá se více vody. Po dobu 2-5 minut se přípravek masíruje do srsti a pokožky. Potom se srst a pokožka důkladně opláchne čistou vodou. Je-li zapotřebí, lze provést druhou aplikaci šamponu. Nakonec se srst důkladně vysuší. Postup je možno opakovat podle potřeby a podle stavu kůže a srsti za 1 - 7 dní. Po zlepšení stavu kůže a srsti lze intervaly koupelí prodloužit.
Upozornění:
Je nutno chránit oči a uši zvířat, aby nedošlo ke kontaktu s přípravkem!
Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě 15°C až 25°C. Chraňte před mrazem. Chraňte před přímým slunečním zářením. 
Uchovávat mimo dosah dětí.
Balení: 236 ml; 1 litr
Doba použitelnosti: 24 měsíců.
Pouze pro zvířata!
Jen pro vnější použití! 
Před použitím protřepat!
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