
DOUXO® Care Shampoo 

Hydratační šampon s účinkem kondicionéru. 

 

200 ml 

 

Pěnivý roztok obsahující jemné hypoalergenní čistící složky. 

Hydratační a zklidňující složky (Lipo-amino-kyseliny): zdroj mastných kyselin (jako estery 

mastných kyselin polyolů), přirozeně antimikrobiální. 

Hydrolyzovaná červená mořská řasa (Chondrus crispus) a kolagen, amino-kyseliny  

a minerály – parfém zelený čaj.  

 

SLOŽENÍ 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXY SULTAINE, 

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL HYDROLYZED 

COLLAGEN, SODIUM CHLORIDE, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, 

PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM LAUROYL 

SARCOSINATE, MAGNESIUM ASPARTATE, SODIUM COCOYL AMINOACIDS, 

FRAGRANCE, SARCOSINE, CITRIC ACID, CHONDRUS CRISPUS EXTRACT, 

DODECANOL, SODIUM HYDROXYDE, PHYTOSPHINGOSINE HCL, LAURIC ACID, 

POTASSIUM ASPARTATE. Neobsahuje parabeny. 

 

VLASTNOSTI 

Phytosphingosin je přirozenou složkou epidermis. Sehrává klíčovou roli při péči a budování 

obranné bariéry kůže. Nedostatek phytosphingosinu  je spojen s: 

- seborrhoickou dermatitidou 

- narušením kožní a lipidové ochranné vrstvy 

- bakteriálními a kvasinkovými infekcemi kožních lézí 

Lokální použití pomáhá obnovit strukturu stratum corneum a kontroluje  seborrhoickou 

dermatitidu a růst mikroorganismů. 

 

Složení šamponu DOUXO Care umožňuje účinně odstranit nečistoty a přitom chrání 

vlhkost pokožky, stejně jako povrchový lipidový film. Tím se snižuje intenzita podráždění a 

případný návrat seborrhoické dermatitidy. 

Aktivní složky kontrolují jak nechtěnou bakteriální, tak i plísňovou mikrofloru, normalizují 

tukovou a mazovou sekreci, utišují podráždění a  obnovují poškozenou pokožku. 

Příjaté aminokyseliny, minerály a přírodní kondicionéry zanechávají pokožku lesklou, jemnou 

a snadno se rozčesávající. Vysoká tolerance k šamponu  DOUXO® Care dovoluje časté 

používání šamponu. 

 

POUŽITÍ 

Psi a kočky: 

- pravidelná hygiena vybledlé srsti, slabých a citlivých chlupů 

- používá se střídavě s dermatologickou léčbou, na podrážděnou pokožku, nebo na kůži 

náchylnou na seborrhoickou dermatitidu. 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

Pouze pro vnější použití. 

Navlhčete zvíře mírně teplou vodou a aplikujte šampon DOUXO® Care po celém těle. 



Masírujte, dokud se nevytvoří jemná pěna. Nechte přípravek působit několik minut. Důkladně 

opláchněte.  

Dávkování: Dodržujte doporučení veterinárního lékaře. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zabraňte kontaktu s očima. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Pro usnadnění použití přípravku skladujte dnem vzhůru. 

 

KATEGORIE 

Veterinární přípravek. 

 

ČÍSLO SCHVÁLENÍ 

117-15/C 

 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ 

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 Bratislava, Slovenská republika 

Tel.: 00421 2 55 56 64 88, Fax: 00421 2 55 56 64 87, e-mail: ceva@ceva-ah.sk 

 

VÝROBCE 

SOGEVAL – 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL, Francie 

www.douxo.fr 

 

POUZE PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ 

 

Č. ŠARŽE 

EXP 

 

mailto:ceva@ceva-ah.sk

