Shampoo · Spray · Foam
Speciaal samengesteld voor honden
en katten met een droge,
gevoelige of geïrriteerde huid
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Shampoo
Voor het regelmatig wassen van de gevoelige of rode huid.
Eigenschappen

• Zachte peeling: verwijdert dode
•

huidcellen

Talgregulerende, antibacteriële
en antioxiderende eigenschappen

• Helpt bij het herstellen van

huidweefsel en bij het beperken
van rode vlekken

• Stimuleert collageenaanmaak
• Vochtinbrengende, kalmerende

Samenstelling

• Melkzuur
• Betaïne
• Zinkgluconaat
• Anionische tensiden
• Wilgenroos-extract

(Epilobium angustifolium)

• Salie-extract

en verzachtende eigenschappen

• Reinigende en helende werking
• Conditionerend en anti-klit

Gebruiksaanwijzing
① Maak de huid en vacht van het dier
goed nat met lauw water.

② Schud de fles voor gebruik, breng

Ermidrà® Shampoo aan en masseer
de huid gedurende 5-6 minuten.
Vermijd daarbij contact met
de ogen.

③ Spoel het daarna goed uit
en droog het dier af.

④ Gebruik 2-3 keer per week of zoals

voorgeschreven door de dierenarts.
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Spray
Vochtinbrengende huidspray voor honden en katten.
Eigenschappen

• Met liposomen: vochtinbrengende

microcapsules die doordringen tot
in de diepere huidlagen

• Helpt de elasticiteit van de huid
te verbeteren

• Talgregulerende, ontschilferende,
•

antibacteriële en antioxiderende
eigenschappen
Helpt bij het herstellen van
huidweefsel en bij het beperken
van rode vlekken

Samenstelling

• Zinkgluconaat
• Wilgenroos-extract

(Epilobium angustifolium)

• D-panthenol
• Cyclodextrinen
• Liposomen
• Propyleenglycol
• Glycerine

Gebruiksaanwijzing
① Goed schudden voor gebruik.
② Breng het product rijkelijk aan over
de gehele vacht tot de huid nat is.
Spray tegen de haren in bij dieren
met een dikke of lange vacht.

③ Niet uitspoelen of afdrogen.
④ Gebruik 1-2 maal per dag of zoals

voorgeschreven door de dierenarts.

• Vochtinbrengende, kalmerende

en verzachtende eigenschappen

• Eenvoudig in gebruik
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+ ANTIOXIDEREND

ANTIBACTERIEEL

VOCHTINBRENGEND
+ KALMEREND

HELPT BIJ HET
BEPERKEN VAN RODE
VLEKKEN

DRINGT DOOR
TOT IN DE DIEPERE
HUIDLAGEN

Foam
Schuimende droogshampoo met een antibacteriële
en vochtinbrengende werking.
Eigenschappen

• Ideaal voor jonge, gestreste
of herstellende dieren

• Reinigt en verfrist de huid en vacht
• Antibacteriële, vochtinbrengende
en kalmerende eigenschappen

• Helpt jeuk verminderen
• Snel en effectief
• Maakt het haar glanzend
en zijdezacht

Samenstelling

Gebruiksaanwijzing

• Havermelk

(rijk aan vitamine B1, B2 en B6)

• Chloorhexidine digluconaat
• Betaïne
• Isotridecanol Ethoxylaat
• Propyleenglycol
• Gedeïoniseerd water
• Geurstof

over de vacht van het dier.

③ Wrijf tegen de haarrichting in

en laat het product doordringen
tot op de huid.

④ Laat het schuim een paar

minuten inwerken en kam het
vervolgens door.

⑤ Niet uitspoelen of afdrogen.
⑥ Gebruik dagelijks of zoals

• Eenvoudig in gebruik

voorgeschreven door de dierenarts.
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mind on innovation
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① Goed schudden voor gebruik.
② Verdeel Ermidrà® Foam gelijkmatig

ANTIBACTERIEEL

+ ANTIOXIDEREND

HELPT JEUK
VERMINDEREN

Nextmune
Vijzelweg 11
8243 PM Lelystad
Nederland

T. 0320 783 100
info.nl@nextmune.com

