Clorexyderm® shampoo 4%
Σαμπουάν για σκύλους και γάτες με Chlorhexidine digluconate.
Ενδείξεις: Το Clorexyderm® shampoo 4% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δέρμα και την υγιεινή του
τριχώματος στα κατοικίδια ζώα, όταν απαιτείται καθαριστική δράση.
Χαρακτηριστικά: Το Clorexyderm® shampoo 4% είναι ένα σαμπουάν που περιέχει Chlorhexidine
digluconate. Χάρη στις ευρέως γνωστές ιδιότητες των συστατικών του, βελτιώνει τη φυσιολογική
κατάσταση του δέρματος. Επιπλέον, καταπολεμά τους ερεθισμούς και επανορθώνει το δερματικό
φραγμό.
Οδηγίες χρήσης: Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό για να βρέξετε το δέρμα του ζώου, εφαρμόστε το προϊόν
και κάνετε απαλό μασάζ στο τρίχωμα. Μετά από 5-10 λεπτά ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και στεγνώστε.
Μικρού μεγέθους σκύλους και γάτες: μέχρι και 15 ml
Μεσαίου μεγέθους σκύλους: μέχρι και 30 ml
Μεγάλου μεγέθους σκύλους: μέχρι και 50 ml
Κουταλάκι του γλυκού = 5 ml
Κουτάλι της σούπας = 15 ml
Προφυλάξεις: ● Μην επιμολύνετε τρόφιμα, ποτά, ή δοχεία τροφίμων ή ποτών. ● Αποφεύγετε την επαφή
με τα μάτια. ● Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Μην επιτρέπετε στο
ζώο να καταπίνει το προϊόν κατά τη χρήση του. ● Εξωτερική χρήση μόνο. ● Διατηρείτε τη συσκευασία
καλά κλεισμένη. ● Αποθήκευση/Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. ● Να μην πωληθεί εκτός της
συσκευασίας. ● Να μην απορρίπτετε τη συσκευασία στο περιβάλλον μετά τη χρήση. ● Να μην αφήνετε να
το χρησιμοποιούν/χειρίζονται άτομα με άσθμα. ● Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, σταματήστε τη θεραπεία και
συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο. ● Μην αναμιγνύετε με σαπούνι, ανιονικά τασιενεργά συστατικά και
διττανθρακικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το Clorexyderm® shampoo 4% περιέχει: Chlorhexidine digluconate, Isodecyl alcohol ethoxylate. Προκαλεί
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά
με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Μακριά από παιδιά.
Kαθαρό βάρος: 250 ml
Παρασκευαστής:
I.C.F. Srl
via G.B. Benzoni, 50
26020 Palazzo Pignano - Cremona
Tel +39 0373 982024 Fax +39 0373 982025
www.icfpet.com
e-mail: customercare@icfsrl.it

Aποκλειστικός διανομέας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 335,
152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 2130065000
Θεσσαλονίκη: Τηλ.: (+30) 2310289100
www.elanco.gr e-mail: contact@elanco.gr

