
DESECTO® spray  - Εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης 
 

DESECTO® spray 
Γαλάκτωμα σε μορφή σπρέι ψεκασμού (spray) για σκύλους και γάτες βασισμένο σε φυτικά αιθέρια 
έλαια και με ένα άρωμα ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των εντόμων. 
 
Σύνθεση: Glycols, Andiroba essential oil, Clove essential oil, Black pepper oil, Geranium oil, emulsifiers, 
D-Panthenol, preservatives (DMDM Hydantoin), Geraniol, Eugenol, Citronellol, d-Limonene. 
 
Ιδιότητες: Tα αιθέρια έλαια φυτικής προέλευσης που περιέχονται στο DESECTO® spray προσδίδουν 
στο δέρμα και στο τρίχωμα ένα νέο και καινοτόμο, ωστόσο έντονο άρωμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο 
ειδικά, ώστε να απομακρύνει τα έντομα και να είναι ευχάριστο στους ανθρώπους. Επιπροσθέτως, το 
ANDIROBA OIL καταπραΰνει τα τσιμπήματα των εντόμων. 
Η Βιταμίνη Ε και η Πανθενόλη υποστηρίζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες του δερματικού φραγμού και 
του τριχώματος. 
 
Οδηγίες κατά τη χρήση: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε το DESECTO® spray σε όλο το 
τρίχωμα του ζώου. Σε περίπτωση που τα ζώα έχουν παχύ και μακρύ τρίχωμα, ψεκάστε αντίθετα της 
φοράς ανάπτυξης των τριχών. Μην ξεπλένετε. Μην στεγνώνετε. Χρησιμοποιήστε το DESECTO® spray 
μία ή περισσότερες φορές την ημέρα ή σύμφωνα με τις ανάγκες του περιβάλλοντος. 

  

EUH208: Περιέχει (Eugenia Caryophyllus essential oil, Citronellol). 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Προειδοποιήσεις: 

● Φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά. 

● Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. 

● Μόνο για κτηνιατρική χρήση. 

● Τοπική χρήση. 

Παρασκευαστής: 

I.C.F. Srl 
via G.B. Benzoni, 50 
26020 Palazzo Pignano (CR) - Italy 
Tel +39 0373 982024 Fax +39 0373 982025 
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 
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DESECTO® 
Spray emulsion for dogs and cats based on vegetable essential oils with an odour specifically designed 
to deter insects. 

Composition: Glycols, Andiroba essential oil, Clove essential oil, Black pepper oil, Geranium oil, 
emulsifiers, D-Panthenol, preservatives (DMDM Hydantoin), Geraniol, Eugenol, Citronellol, d-Limonene. 

Indications: The essential oils of plant origin contained in DESECTO® spray 

give the skin and hair a novel but intense odour which is designed specifically to deter insects but is a 
pleasant scent for humans. In addition, ANDIROBA OIL soothes insect bites. 

Vitamin E and Panthenol support the physiological properties of the skin barrier and the hair. 

Instructions for use: Shake before using. Apply DESECTO® spray over the whole coat of the animal. 
Where animals have thick or long coats, spray against the growth of the hair. Do not rinse. Do not dry. 
Use DESECTO® spray up one or more times a day or according to environmental needs. 

EUH208: Contains (Eugenia Caryophyllus essential oil, Citronellol). 

May produce an allergic reaction. 

Warnings: 

● Keep out of the reach of children. 

● Avoid contact with eyes. 

● For veterinary use only. 

● For topical use. 

 

Produced by: 

I.C.F. Srl 

via G.B. Benzoni, 50 

26020 Palazzo Pignano (CR) - Italy 

Tel +39 0373 982024 Fax +39 0373 982025 

customercare@icfsrl.it 

 


