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Candioli Innovation

las ®

Nová hranice v oblasti čištění 
a hygieny kůže a srsti
psů a koček

Čistí a chrání kůži a srst

Přispívá ke kontrole 
reaktivity epidermis
Ideální doplněk 
ACTEA® DERMOӿ

Inovativní směs s přírodními molekulami (Lactoferricin, GPI 
a Verbascoside) pro účinnou kontrolu zánětu, svědění, bak-
teriálního a plísňového přerůstání.

Exkluzivní patentovanáӿ formules
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Candioli Innovation

Nová hranice v oblasti čištění 
a hygieny kůže a srsti

Delikátně čistí a odstraňuje alergeny

Užitečný pro snížení deskvamace a kožní dehydratace

Přispívá k prevenci zánětu a erytému

Snadná aplikace a dobrá tolerance

Jak používat?
Použije vhodné množství přípravku  v závislosti na velikosti zvířete a jemně masírujte        
až do získání bohaté pěny. Nechte působit přibližně 5 minut a pak opláchněte. Frekvence 
a délku trvání aplikací konzultujte se svým veterinářem.

Umístěte protiskluzový koberec na dno vany
Chraňte ušní kanály smotkem vaty
Namočte srst zvířete s teplou vodou
Aplikujte šampon a jemně masírujte po celé ploše s výjimkou obličeje
Dodržujte dobu kontaktu jak je uvedeno na obalu před důkladným opláchnutím
Osušte a pak použijte fén s teplým vzduchem

Produktový list
INDIKACE
Šampon pro dermatologické použití u psů a koček určen pro efektivní čištění srsti a kůže. Zvláštní složení výrobku dává Actea® Sham-
poo vlastnosti zklidňující a dezinfekční; rovněž usnadňuje udržování normální celistvost lipidové vrstvy kůže a napomáhá ke snížení 
svědění, bakteriálnímu a plísňovému přerůstání.  Actea® Shampoo může být proto použit, jak pro pravidelné  opakovanéí čištění v 
případě normální kůže, tak jako pomocná látka pro prevenci a léčení kožních chorob různého původu u citlivých a predisponovaných 
subjektů  a to díky svému ochrannému a zklidňujícímu působení. Actea® Shampoo se obecně doporučuje jako čistič kůže a srsti ve 
všech situacích, kdy je nezbytné  udržení nebo obnovení fyziologického stavu pokožky.

SLOŽENÍ
Aqua (voda), Coco-glukosid, decyl glukosid, Polyquaternium-37, Lactoferricin, Glycerophosphoinositol Lysin, Syringa vulgaris extrakt, 
maltodextrin, tokoferol, glycin-hydrochlorid, dinatrium kokoamfodiacetát, glycerol kaprylát, Peg-90 glycerylizostearát, glyceryloleát, 
Laureth-2 , mléčná kyselina, Parfum (vůně), benzylalkohol, sorban draselný, Ethylhexylglycerin, fenoxyethanol.

Láhev s flip-top 
uzávěrem 150 ml

NĚKOLIK                                           
UŽIVATELSKÝCH 

TIPŮ

E-mail: info@a-foods.cz

A - FOODS s.r.o.
Dvořákův okruh 21

794 01 Krnov
tel / fax: 554 645 853

tel: 775 559 559


