NOSAUKUMS

AKTĪVĀ VIELA

INDIKĀCIJAS

Mentha Oil, Eucalyptus
Globulus Oil, Methyl
Salicylate, Urea,
Petrolatum, Aqua

Emulsijas ziede dzīvnieku ādas kopšanai. Samazina iekaisumus un
sāpes. Liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem, citiem dzīvniekiem: kā
papildlīdzeklis piena dziedzeru neinfekciozu seroziālo iekaisumu
(mastītu), audu mehānisko bojājumu (sasitumu, sastiepumu)
ārstēšanai. Piemērots brūcēm reģenerācijas stadijā. Samazina niezi,
atbaida kukaiņus.

Attīrīti egļu sveķi līdz
20%, bišu vasks 10%,
sviests 20%,
cūku tauki 50%

Mīkstinoša ziede ādas kopšanai. Bojājumu un iekaisumu vietas
pārklāj ar ziedi 1x dienā, atkārto jot 4-7 dienas.

Eikaliptu eļļa, glicerīns,
PEG-100 stearāts

Maigs antiseptisks krēms ādas regulārai kopšanai, padara ādu mīkstu
un elastīgu, kā arī saglabā ādas dabisko bakteriālo līdzsvaru. Krēms ir
sevišķi piemērots ļoti sausai un ieplaisājušai ādai. Sastāvā nav mākslīgo
smaržvielu. Eikalipta eļļa piešķir krēmam maigu un svaigu smaržu.
Piemērots jebkuram vecumam, un salīdzinot ar citiem krēmiem, tā
lietošanas spektrs ir ievērojami plašāks.

1g: Metilsalicilāts
20mg, kampars 20mg,
karbamīds
50mg, vazelīns

Ziede ārīgai lietošanai liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem. Ādas,
locītavu, mīksto audu iekaisumu, kā arī kontaminētu, nekrotizētu un
strutojošu brūču ārstēšanai. Papildus līdzeklis mastīta ārstēšanai.

Kampars, izopropila
alkohols, petrolātums,
metilsalicilāts, poliakrila
skābe, nātrija
hidroksīds

Emulsija ādas kopšanai - aizsargā, spēcina un atjauno bojātu ādu.
Padara ādu mīkstu, veicina dabisko ādas atjaunošanos. Emulsiju ir viegli
iemasēt, tā ātri nožūst, veidojot plānu aizsargkārtiņu, kas ļauj ādai
elpot. Patīkams aromāts. Pilnībā sadalās apkārtējā vidē (bez
atliekvielām). Balstoties uz dermatoloģisko testu rezultātiem, produkts
novērtēts kā ,, ļoti labs ”.

Propilēnglikols,
diazolidīns

Augstas kvalitātes antiseptiska tesmens un pupu kopšanas ziede govīm,
kura neiznīcina tesmens dabīgo mikrofloru. Dziļi un ātri iedarbojas uz
ādu, palīdzot uzturēt veselību un dabīgās pretošanās spējas. Tā mitrina
un padara tesmens un pupu ādu mīkstāku un palīdz uzturēt tās
elastību. Produkts nesatur aromatizējošas papildvielas un smaržvielas.

Vazelīns

Baltas krāsas emulsijas ziede bez smaržas, kurai piemīt mitrinošas un
ādu saudzējošas īpašības. Govīm: tesmeņa un pupu ādas ikdienas
kopšanai; pie tesmeņa ādas bojājumiem (plīsumi, skrāpējumi, sasprēgājumi); aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Citiem
dzīvniekiem: kā palīglīdzeklis pie ādas bojājumiem. Roku ādas
aizsardzībai. Ieteicams lietot 2-3 reizes dienā.

Petrolatum (vazelīns)

Vazelīna ziede 500 ml Uz tīra vazelīna ziedes bāzes. Īpaša ādas
aizsardzība. Mitrina sausu ādu un padara to gludu.
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