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Sebolitic

Samenstelling

Sebolitic bestaat uit reinigende bestanddelen en bevat zinkgluconaat, vitamine B6, pirocton olamine,
linolzuur, gammalinoleenzuur en tea tree olie (Melaleuca olie). Het is ongeparfumeerd en heeft een
huidneutrale pH.

Eigenschappen

Sebolitic is een verzorgingsshampoo zonder koolteer die speciaal ontwikkeld is voor het gebruik bij
ernstige huidproblemen van keratoseborroeïsche aard bij honden en katten. Het specifieke van
Sebolitic shampoo is de synergetische combinatie van keratolytische, anti-seborroeïsche en
huidreinigende bestanddelen. Deze helpen bij de verwijdering van overtollige schilfers, de regulering
van het keratinisatieproces (linolzuur en gamma linol), de regulering van de afscheidingsproducten
(zinkgluconaat en vitamine B6 in vrije en ingekapselde vorm), alsook bij de controle van de natuurlijke
microbiële flora van de huid (pirocton olamine). Voorts is er een verzachtende en anti-irriterende
werking (essentiële Melaleuca olie). Sebolitic shampoo bevat eveneens spherulieten en essentiële
vetzuren. Spherulieten zijn microscopisch kleine bolletjes, die de werkzame stoffen geleidelijk afgeven
en daarmee voor een langdurige werkzaamheid zorgen. Speciaal geformuleerd om allergische
reacties te voorkomen.

Doeldier

Hond en kat

Indicaties

Ter behandeling van ernstige huidproblemen van keratoseborroeïsche aard.

Toediening/dosering

Gebruik lauw water en maak de vacht nat. Masseer de shampoo in de natte vacht en laat de shampoo
goed schuimen. Spoel uit en herhaal de behandeling. Laat bij de tweede wassing de shampoo
gedurende 5-10 minuten inwerken en spoel daarna goed uit. Föhn zonodig de vacht droog. Kan
regelmatig gebruikt worden (1 of 2 maal per week), totdat de klachten verdwenen zijn.

Voorzorgen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen. Mocht dit toch voorkomen, spoel dan
goed uit met water. Indien irritatie ontstaat, het aantal behandelingen verminderen of de behandeling
stoppen.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren beneden 25°C. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.

Verpakking

Flacon à 200 ml
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