
TERMÉKISMERTETŐ/CÍMKE 
 

DOUXO® S3 SEB Shampoo  
200 ml 
500 ml 
 
Szagtalanító 
Faggyútermelődés szabályozó 
ZSÍROS VAGY KORPÁZÓ BŐRRE 
SAMPON 
 
kutya és macska piktogram 
 

 
 
Állatgyógyászati gyógyhatású termék. 
 
Kiválóan tolerált formula. Szappan-, szulfát-, parabén-, színezék- és nanorészecske MENTES.  
Hipoallergén illatanyag, beállított pH. Állatorvos-bőrgyógyász szakemberek által kifejlesztettés 
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. 
 
Az ophytrium természetes eredetű, 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 flórának egyensúlyát, ami az egészséges bőr 

védelméhez nélkülözhetetlen,  
• Csillapítja az irritációt, ezáltal megnyugtatja a bőrt. 
 
Felhasználási javaslat: Sampon kutyák és macskák számára, zsíros vagy korpázó (szeborreás) bőr 
esetén: a seboliance faggyútermelést szabályozó hatásának köszönhetően csökkenti a korpásodást, a 
túlzott faggyútermelést és a kellemetlen szagokat, emellett hidratáló hatású és segít fenntartani a bőr 
ökoszisztémáját. 
Restrukturáló, kifésülést könnyítő hab, puhává és fényessé teszi a szőrzetet. 
Az ophytrium és a seboliance rendszeres és hosszantartó hatása érdekében használjon DOUXO® 
S3 SEB Mousse habot. 
 
Alkalmazás és adagolás: KÜLSŐLEGES ALKALMAZÁSRA. Az állat szőrzetét langyos vízzel át 
kell nedvesíteni, majd a felvitt sampont mélyen be kell masszírozni a szőrzetbe az állat egész 
testfelületén. Kerülni kell a szemek környékét! A hatás eléréséhez 5-10 percet várni kell a leöblítése 
előtt. Az alkalmazás szükség szerint megismételhető. 
Egy nyomásnyi mennyiség 2 ttkg-ra elegendő. Hosszú és/vagy sűrű szőrzet esetén dupla adag 
javasolt. 



2. 
 

Összetétel: Ophytrium, Seboliance, B5-vitamin (pantenol), pentavitin, B3-vitamin, kímélő tisztító 
formula, hipoallergén illatanyag. 
 
KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA! 
 
CLP piktogram = GHS07 

 
 
FIGYELEM 
Súlyos szemirritációt okoz. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 
 
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően. 
 
Szobahőmérsékleten 25°C alatt tartandó. 
A kereskedelmi csomagolású termék felhasználható: 24 hónapig, 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: 
1669/1/NM/2020 NÉBIH ÁTI (200 ml) 
1669/2/NM/2020 NÉBIH ÁTI (500 ml) 
 
GTIN: 0000000000 
 
EXP: (hh/éééé) 
Lot: (szám) 
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