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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA   

 

Názov vet. prípravku :  Allerderm spot on pre stredných a veľkých psov  
 

Výrobca :  Virbac – 1ère Avenue – 2065 m – LID 06516 Carros, Francúzsko. 
 

Držiteľ rozhodnutia :  Virbac – 1ère Avenue – 2065 m – LID 06516 Carros, Francúzsko. 
 

Zloženie : Ceramidy a mastné kyseliny. 
 

Popis vet. prípravku : Biela emulzia. 
 

Cieľový druh zvierat : Pes. 
 

Charakteristika : Allerderm Spot - on obsahuje „Skin Lipid Complex“ – výnimočnú 

kombináciu ceramidov a mastných kyselín, ktoré sú podobné kyselinám 

prítomným u normálnej, zdravej kože mačiek a psov. Allerderm spot - on 

je určený pre topické použitie u psov a mačiek s poškodenou alebo 

oslabenou kožou. Jedná sa o podpornú terapiu kožných ochorení vďaka 

kombinácii zložiek, ktoré pomáhajú obnoviť integritu kože a jej 

vyváženosť. 

  Allerderm spot - on obnovuje funkciu epidermis ako ochrannej bariéry, 

čo vedie ku zvýšenej hydratácii, menšej citlivosti a k vyššej ochrane. 

Obnovená epidermálna celistvosť pomáha koži zostať v dobrom stave. 
 

Spôsob podania : Držte pipetu užším koncom dohora a otočením odstráňte uzáver. 

Rozhrňte srsť psa na krku až je viditeľná koža. Priložte hrot pipety až na 

kožu a vytlačte obsah na niekoľkých miestach pozdĺž chrbtice psa. 

Môžete aplikovať tiež priamo na oblasť problémovej časti kože alebo na 

lézie. 
 

Dávkovanie : Úvodná dávka: 1 pipetu týždenne po dobu 4 týždňov. V závažných 

prípadoch 2-3 pipety týždenne, max. 1 pipetu za deň, pokiaľ je potrebné. 

  Udržovania dávka: K prevencii relapsu a k starostlivosti o kožu a srsť 1 

pipetu za mesiac. 

  Aplikujte po kúpaní, keď je srsť úplne suchá. 
 

Veľkosť balenia : 6 pipiet po 4 ml. 
 

Čas použiteľnosti : 18 mesiacov. 
 

Spôsob uchovávania : Pri teplote do 25°C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.  
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 

Č. šarže: 

EXSP.: 

EAN kód: 

 


