
TERMÉKISMERTETŐ 
egyben CÍMKE 150 ml-es flakonra 

 
 

DOUXO® S3 CALM Mousse  
150 ml 
 
Bőrnyugtató hatású 
Viszkető, irritált bőrre 
Külsőleges hab  
Öblítés nélküli 
 
kutya és macska piktogram 
 

 
 
 
Állatgyógyászati gyógyhatású termék. 
 
Öblítést nem igénylő hab, mely hosszantartó hatást biztosít.  
Kiválóan tolerált formula. Parabén-, színezék- és nanorészecske MENTES.  
Hipoallergén illatanyag, beállított pH. Állatorvos-bőrgyógyász szakemberek által kifejlesztett és 
tesztelt. 
 
Az erős külső behatások következtében gyengül a kutyák és a macskák bőrének ökoszisztémája. A 
bőr barrier funkciója károsodik, a természetes bőrflóra egyensúlya felborul, a bőr védekező 
mechanizmusai aktiválódnak, ami összességében bőrirritációhoz vezethet. (Helyhiány esetén nem 
része a címkének.) 
 
Az ophytrium természetes eredetű, tisztított, nagy hatékonyságú és jól tolerált S3 - Safe Skincare 
Selection (biztonságos bőrápolásra kiválasztott) – összetevő, mely hármas hatással rendelkezik: 
 
• Erősíti a bőr mechanikus barrier funkcióját, ezáltal hozzájárul a rugalmas és tartósan hidratált 

bőr megőrzéséhez, 
• Segít fenntartani a bőr normál mikrobiális flórájának egyensúlyát, ami az egészséges bőr 

védelméhez nélkülözhetetlen,  
• Csillapítja az irritációt, ezáltal megnyugtatja a bőrt. 
 
Felhasználási javaslat: Kutyák és macskák érzékeny, viszkető vagy irritált bőrének kiegészítő 
kezelésére. Nyugtatja, és védi a bőrt, elősegíti a normál mikrobiális bőrflóra megtartását. Hidratáló, 
restrukturáló, kifésülést könnyítő hab, mely puhává és fényessé teszi a szőrzetet.  
 
Alkalmazás: KÜLSŐLEGES ALKALMAZÁSRA. A habot száraz és kifésült szőrzeten kell 
alkalmazni. Egy-két nyomásnyi mennyiséget a tenyérbe nyomva, mélyen bele kell masszírozni a 
szőrzetbe az állat egész testfelületén, hogy a hab lejusson egészen a bőrig. A szemek és a száj 
környékét el kell kerülni. Nem szabad leöblíteni, hagyni kell megszáradni. Alkalmazást követően a 
bundát át lehet kefélni, hogy újra fényes legyen. A hab a DOUXO® S3 CALM sampon mellett is 
használható, amennyiben a bőr tisztítása szükséges. 



2. 
 

Javasolt adagolás: macskáknak és kistestű kutyáknak (≤ 6 ttkg) 1 nyomás/ttkg; nagyobb (˃6 ttkg) 
kutyáknak 1 nyomás/2 ttkg. Hosszú és/vagy sűrű szőrzet esetén dupla adag javasolt. Hetente 
háromszor javasolt a hab alkalmazása. Egy flakon 200 nyomásnyi mennyiséget tartalmaz. 
 
 
Összetétel: Ophytrium*, B5-vitamin (pantenol), pentavitin, B3-vitamin, hipoallergén illatanyag. 
(* a legmagasabb ophytrium tartalom a termékcsaládon belül) 
 
KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA! 
 
GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
Ügyelni kell rá, hogy a hab az állat szájába, szemébe ne kerüljön. 
 
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően. 
 
Szobahőmérsékleten, 25oC alatt tartandó. 
A kereskedelmi csomagolású termék felhasználható: 24 hónapig, a csomagoláson az EXP után 
feltüntetett időpontig. 
 
Gyártó: 
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, Franciaország 
 
Forgalmazó: 
Ceva-Phylaxia Zrt.  
1107 Budapest, Szállás u. 5. Magyarország 
ceva-phylaxia@ceva.com  
 
Nyilvántartási szám: 
1665/1/NM/2020 NÉBIH ÁTI (150 ml) 
 
GTIN: 0000000000 
 
EXP: (hh/éééé) 
Lot: (szám) 
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