
IHONHOIDON

ABC
CLX WIPES 15 JA 40 KPL

Helppokäyttöiset kosteat pyyhkeet  
desinfiointiin ja pahan hajun poistamiseksi
                                             
• Mm. anturoiden, varvasvälien ja ihopoi-

mujen puhdistamiseen
• Käy koirille, kissoille ja muille lemmikeil-

le, kätevät myös matkalla
• Pakkaus uudelleensuljettava
• Klooriheksidiini* 0,3% + Tris-EDTA 

CLOREXYDERM SPOT GEL 100ML

Geelimäinen desinfiointiaine, joka sisältää 
runsaasti kosteuttavia ja ihoa pehmentä-
viä aineita

• Haavaisen ja erittävän ihon hoitoon ja 
desinfiointiin, Mm. hotspotit, ihopoimut 
ja varvasvälit                                                    

• Geelimäinen koostumus, pysyy hyvin 
iholla, ei tarvitse laimentaa. 

• Valmisteen sininen väri helpottaa annos-
telua, ei värjää.

• Käytetään tarvittavan ajan, ei kirvele
• Klooriheksidiini* 0,3% + Tris-EDTA 

CLOREXYDERM LIUOS 4%  250ML

Desinfioiva liuos, joka sisältää kosteutta-
via ja ihoa pehmentäviä aineita.

• Käytetään kertaluonteisesti terveen ihon 
puhdistukseen

• Ei tarvitse huuhdella. Vain ulkoiseen ja 
paikalliseen käyttöön

• Klooriheksidiini* 4%

* Klooriheksidiini on antiseptinen ja antibak-

teerinen aine, joka tehoaa myös hiivoihin. 

SKINGEL 50ML 
Sinkkiä sisältävä rauhoittava geeli

• Punoittavan, ärtyneen tai kutisevan 
ihon hoitoon

• Voidaan käyttää useita kertoja päivässä.
• Tuoksuton

Ermidrà Shampoo
Soluptatis quae. 

Equo moluptaquunt omnis 
vit voluptati apicipsum ea 
expelestet occum ius,

YLLÄPIDÄ JA PYYHI
säännöllisesti tai tarvittaessa 
ihopoimut ja varvasvälit 
clx wipesilla

DESINFIOI 
haavainen ja erittävä iho
clorexydermillä

PESE
oikealla shampoolla 
(katso tuotteet kääntöpuolelta)

HOIDA & RAUHOITA 
punoittava ja ärtynyt iho 
skingelillä

Lisätietoja tuotteista 
www.faunapharma.fi
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LENIDERM 
200ML
Puhdistusvaahto 
lemmikin kuivapesuun
     
Pesee ja raikastaa nopeasti 
ilman vettä. Voidaan käyttää 
mm. lääketieteellisten toi-
menpiteiden jälkeen, kylmään 
vuodenaikaan, pentujen ja 
toipilaiden pesuun, hajunpois-
toon. Tekee turkista silkkisen 
ja kiiltävän, helpottaa takku-
jen poistoa

käyttö: Levitä vaahto tasai-
sesti eläimen turkkiin. Anna 
vaikuttaa muutaman minuutin 
ajan ja harjaa turkki. 

ei tarvitse huuhdella.

ZINCOSEB 250ML
Shampoo kuivan tai rasvaisen hilseen hoitoon 
ja malassezia-hiivan tukihoitoon

Zincoseb ehkäisee hilseilyä, vähentää ihon kireyttä, kosteuttaa ja 
rauhoittaa kutinaa. Shampoon mieto tuoksu auttaa peittämään liialli-
sen talin erityksen aiheuttamaan hajua.

käyttö: Hiero pehmeästi haalealla vedellä kostutetulle iholle. 
Anna vaikuttaa muutama minuutti ja huuhtele. Toista tarvittaessa.

valmiste sopii myös pennuille. ravista ennen käyttöä.

ERMIDRÀ SPRAY 300ML
Kosteuttava suihke lemmikeille

Kuivan ja hilseilevän ihon kosteutukseen, myös 
trimmauksen ja shampoopesun jälkeen. Kesällä 
viilentämään, talvella sähköisyyden poistoon, 
helpottaa myös turkin käsittelyä.

käyttö: Levitä ainetta runsaasti koko turkkiin, 
kunnes iho on kostunut. Älä huuhtele tai kuivaa, 
turkki saa jäädä märäksi ja kuivua itsekseen. 
Voidaan käyttää useita kertoja päivässä.

sopii myös pennuille. ravista ennen käyttöä.

ERMIDRÀ SHAMPOO 250 ML
Shampoo punoittavan, ärtyneen 
ja herkän ihon hoitoon

Ermidrà shampoo rauhoittaa, virkistää 
ja kosteuttaa koiran ja kissan ihoa.

käyttö: Kastele turkki kokonaan kädenlämpöisellä 
vedellä. Levitä shampoo ja hiero 5-6 min. Huuhtele ja 
kuivaa. Toista aluksi 2-3 kertaa viikossa.

sopii myös pennuille. ravista ennen käyttöä.

V

Voidaan käyttää lemmikkieläinten ihon ja turkin puhdistukseen, 
kun tarvitaan lisäksi voimakasta antibakteerista tehoa.

NYT SAATAVILLA MYÖS CLOREXYDERM SHAMPOO 4% 

Huolehdi ihosta 

– pese säännöllisesti oikealla shampoolla

Lisätietoja tuotteista 
www.faunapharma.fi


