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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = ETIKETA 
 

Názov vet. prípravku : Allermyl
®
  

     

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

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

Zloženie : Aqua, Gentle cleansing agents, Skin Lipid Complex
TM

 combination (Ceramide 

3, Ceramide 6 II, Ceramide 1), Glycotechnology (Rhamnose, Galactose, 

Mannose, Lauryl glucoside), Defensin technology (Peumus boldus leaf 

extract, Spiraea ulmaria extract), Piroctone olamine, Vitamin F. 
 

Popis vet. prípravku : Priehľadná tekutina nažltlej farby. 
 

Druh a kategória 

zvierat : Psy, mačky.  
 

Charakteristika : Šampón na citlivú a suchú kožu. Ukľudňuje a zvláčňuje. Udržuje 

neporušenosť kožnej bariéry a mikrobiologickú rovnováhu. 
 

Oblasť použitia : Virbac, priekopník v oblasti veterinárnej dermatológie, ponúka komplexné 

produkty pre ošetrovanie kože zostavené na mieru individuálnym potrebám 

pre zlepšenie kvality života domácich zvierat a ich majiteľov. 

  Allermyl
®
 šampón je pripravený pre potreby psov a mačiek s nerovnováhou 

kožnej bariéry. Jedinečná peniaca mikroemulzia kombinuje látky pomáhajúce 

udržať integritu kožnej bariéry a prirodzenú mikrobiologickú rovnováhu.  

 Zlepšuje kožnú bariéru ochranou pred agresiami životného prostredia: 

 -  hydratačnými a ukľudňujúcimi účinkami (kombinácia Skin Lipid 

Complex
TM

).  

Zlepšuje zdravotný stav kože prostredníctvom S-I-S technológie (Skin 

Innovative Science
TM

):  

- antiadhezívnym účinkom proti mikroorganizmom (vďaka Glykotechnológii),  

-      stimuláciou  prirodzenej mikrobiologickej obranyschopnosti kože (vďaka 

technológii Defensin). 
 

Upozornenie : Len pre vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu s očami. Len pre veterinárne 

použitie. 
 

Spôsob použitia : Pred použitím dobre pretraste. Zvlhčite srsť a aplikujte tenkú linku 

veterinárneho prípravku od krku až ku koreňu chvosta. Krúživými pohybmi 

vmasírujte a opláchnite. Potom opakujte a penu nechajte na srsti 5 – 10 minút, 

následne opláchnite. Používajte 1 – 2krát do týždňa alebo podľa odporúčania 

vášho veterinára.  
 

Veľkosť balenia : 200  ml. 
 

Spôsob uchovávania : Skladujte pri teplote do 30ºC. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : 18 mesiacov. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

  Nepoužité  a  nespotrebované  veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú 

  v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
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