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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = ETIKETA 

 

Názov vet. prípravku : Sebolytic
®
  

 

Výrobca                : Virbac, 1ère Avenue  2065 M LID, 06516 CARROS, Francúzsko. 

 

Držiteľ rozhodnutia   : Virbac, 1ère Avenue 2065 M LID, 06516 CARROS, Francúzsko. 

 

Zloženie : Aqua, Gentle cleasing agents, Glycotechnology (Rhamnose, Galactose, 

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

extract, Spiraea ulmaria extract), Vitamin B6, Sodium salicylate, Vitamin F, 

Piroctone olamine, Zinc gluconate, Tea tree oil. 
 

Cieľový druh zvierat : Pes, mačka. 
 

Popis vet. prípravku : Viskózna kvapalina krémovej farby. 
 

Charakteristika :  Sebolytic šampón určený na mastnú, šupinatú a zapáchajúcu kožu. Čistí 

a ošetruje. Udržuje celistvosť kožnej bariéry a mikrobiálnu rovnováhu. 
 

Oblasť použitia : Virbac, priekopník v oblasti veterinárnej dermatológie, ponúka širokú škálu 

kožných prípravkov vyvinutých na mieru individuálnym potrebám pre 

zlepšenie kvality života domácich zvierat a ich majiteľov. 

  Sebolytic šampón je jedinečný čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje šupiny, 

chrasty a prebytočný tuk na povrchu kože psov a mačiek. To pomáha 

regulovať tvorbu kožného mazu a pach pokožky.  

  Zlepšuje/utužuje osrstenie a kožnú rovnováhu:  

  - odstráni nadmerný kožný maz a šupiny,  

  - neutralizuje nepríjemné pachy.  

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

Innovative Science
TM

). Má antiadhezívny účinok na mikroorganizmy (vďaka 

Glykotechnológii). Zvyšuje prirodzenú mikrobiálnu ochranu kože (vďaka 

technológii Defensin).   
 

Spôsob použitia : Pred použitím dobre pretrepať. Zvlhčite srsť a jemne vmasírujte šampón. 

Mierne napeňte a opláchnite. Potom opakujte a penu ponechajte na srsti 5 – 10 

minút, následne opláchnite. Používajte 2-3 týždne počas 3 týždňov alebo 

podľa odporúčania vášho veterinára.  
 

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

použitie. 
 

Veľkosť balenia : 200 ml. 
 

Čas použiteľnosti : 2 roky. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávať pri teplote do 30°C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.  
 

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 prepisu veterinárneho lekára. 
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