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EFA PHYSIO
Σαμπουάν συχνής χρήσης για όλα 
τα είδη τριχώματος και δέρματος.

Έλαια hemp (έλαιο σπόρων κάν-

ναβης), Melaleuca quinuenervia 

(niaouli)

Εκχύλισμα cucurbita pepo (κολοκύ-

θα), usnea barbata (lichen)

Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου, 

εκχύλισμα Saponaria officinalis

Βεταΐνη, Γλυκερίνη

• 100% φυτική σύνθεση
• Χωρίς χημικούς σαπωνοποιητικούς 

παράγοντες
• Ιδανικό για νέα ζώα που έχουν 

ευαίσθητο δέρμα.

• Σαμπουάν συχνής χρήσης για όλους τους
τύπους δέρματος. Καθαρίζει απαλά, εν-
δυναμώνει τον υδρολιπιδικό φραγμό  
και μειώνει τους ερεθισμούς στο δέρμα.

Το εκχύλισμα έλαιο hemp, λόγω της υψηλής περι-

εκτικότητας σε Ω6-Ω3 λιπαρά οξέα, βοηθά στη 

συνολική αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος 

και την αποκατάσταση των βλαβών. Το εκχύλισμα 

κολοκύθας ηρεμεί τους ερεθισμούς του δέρματος. 

Το niaouli oil περιέχει τερπένια που είναι υπεύ-

θυνα για την ωραία μυρωδιά. Μαζί με το εκχύλι-

σμα lichen αναστέλλουν τη δράση των βακτηριών 

που προκαλούν δυσοσμία και παράγουν ένα απο-

σμητικό αποτέλεσμα. Τα λιποαμινοξέα πράσινου 

μήλου και το εκχύλισμα saponaria είναι ήπιοι βι-

οδιασπώμενοι καθαριστικοί παράγοντες που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βρέξτε το τρίχωμα με χλιαρό νερό. Βάλ-
τε μία ποσότητα στο χέρι και κάνετε μα-
σάζ  με φορά αντίθετη από το τρίχωμα. 
Αφήστε το σαμπουάν να δράσει για 2 λε-
πτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σκου-
πίστε το ζώο.

ΧΡΗΣΕΙΣ

SHAMPOO

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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SILVER
Προστασία του δέρματος και τόνωση 
του οργανισμού υπερήλικων ζώων.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Hemp vegetable oil (έλαιο σπόρων 

κάνναβης),  Ravensara aromatica 

(Ραβενσάρα),  Lavandula hybrida oil 

(Λεβάντα), Origanum compactum 

oil, Lycium barbarum (goji berry), 

grape seed oil, Panax ginseng, 

Salicornia, Samphire (Κρίταμος) 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τόνωση του οργανισμού των 

υπερήλικων ζώων
•  Αντιοξειδωτικές ιδιότητες 

σε ιδανική δόση
•  Ενίσχυση του υδρολιπιδικού φραγμού.
•  Μείωση της διαδερμικής απώλειας

νερού.
• Τοποθετείται απ̀  ευθείας στο δέρμα, 

βελτιστοποιώντας τη συμμόρφωση 
ιδιοκτήτη.

• 100% φυτική σύνθεση.
•  Ευκολία χορήγησης.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα «κουρασμένα»
λόγω ηλικίας, με έλλειψη ζωτικότητας και 
αδιαφορίας στο παιχνίδι, στη βόλτα κλπ.

• Βελτιώνει το  θαμπό, ξηρό ή λιπαρό 
τρίχωμα των υπερήλικων ζώων και δίνει 
στιλπνότητα και λάμψη. 

• Μειώνει την «πιτυρίδα».
• Μειώνει τη χρήση του σαμπουάν σε ζώα 

με κινητικές δυσκολίες που το μπάνιο 
μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, όπως εί-
ναι τα υπερήλικα.

Το αιθέριο έλαιο  ravensara έχει  ανοσοδιε-

γερτικές και νευροτονικές ιδιότητες. Τα έλαια 

oregano και lavandin προσφέρουν ηρεμιστική 

δράση. Ο συνδυασμός τους προάγει την ζωτικό-

τητα του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα προκύπτει 

ένα ανακουφιστικό αποτέλεσμα. Τα εκχυλίσματα 

samphire και salicornia διεγείρουν την ανανέω-

ση των δερματικών κυττάρων και η ταυτόχρονη 

παρουσία του hemp sed oil προσφέρει τα Ω6-

Ω3 που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της 

κυτταρικής μεμβράνης. Σημαντική βοήθεια προ-

σφέρουν στο δέρμα και σε όλο τον οργανισμό, 

λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων, τους τα εκ-

χυλίσματα goji berry (πλούσιο σε καροτενοειδή, 

grape (πλούσιο σε ρεσβερατρόλη)  και ginseng  

(πλούσιο σε τζινσενοειδή αντιοξειδωτικά).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Δόση εφόδου: 1 πιπέτα την εβδομάδα 
για 2 μήνες. Συντήρηση: 1 πιπέτα κάθε 
2 εβδομάδες για όσο καιρό απαιτείται. 
Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με άλλα spot-
on προϊόντα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

SPOT ON
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BIO BALM
Κρέμα για την προστασία και 
την αποκατάσταση των πελ-
ματικών φυμάτων. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Έλαια Glycine max (soya), 

Palm, Melaleuca cajputi

Αλλαντοΐνη

• Ενυδατώνει και προστατεύει τον 
υδρολιπιδικό φραγμό και βελτιώνει
τις επιφάνειες με σκληρό δέρμα.

• Καταπραΰνει τον ερεθισμό 
και προστατεύει τις επιφανειακές 
πληγές από μολύνσεις

• Επανορθώνει τις μικροπληγές 
στα μεσοδακτύλια διαστήματα

• Αδιάβροχη υφή και ταχεία 
απορρόφηση

• 100% φυσική σύνθεση χωρίς 
βαζελίνη, συντηρητικά ή χημικά.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα με σκληρύνσεις 
του δέρματος, όπως κάλοι κατάκλισης, 
ξηρό επιρίνιο, σκλήρυνση πελματικών 
φυμάτων, είτε οφείλονται σε φυσιολογι-
κούς λόγους είτε σε παθολογικούς, όπως 
υπερκεράτωση.

Τα έλαια soya και palm είναι πλούσια σε απα-

ραίτητα λιπαρά οξέα και ενυδατώνουν το δέρ-

μα, ενώ το έλαιο cajputi μειώνει τον ερεθισμό 

και προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες, 

λόγω των αντισηπτικών ιδιοτήτων του. Η πικρή 

γεύση αποτρέπει από το γλύψιμο  και η υφή δεν 

αφήνει κολλώδη αίσθηση, γιατί απορροφάται 

πολύ γρήγορα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καθαρίστε την περιοχή και εφαρμόστε 
μία μικρή ποσότητα στις ευαίσθητες 
περιοχές. Επαναλάβετε τουλάχιστον δύο 
φορές ημερησίως.  Πριν τη χρήση, κατά τη 
διάρκεια ή και πριν από αλλαγές στη δοσο-
λογία, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη ενός 
ειδικού. Για να διατηρηθεί η υφή του, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασί-
ες μεταξύ 15° και 25° C.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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AROMACALM
Κολάρο για ζώα με δερματικά 
προβλήματα που επιδεινώνονται 
από το stress.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Έλαια : Lavandula hybrida (Λε-

βάντα), Artemisia absinthium 

(Άψινθος), Hemp vegetable oil 

(έλαιο σπόρων κάνναβης)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Προσφέρει ενυδάτωση σε ζώα 

με δερματικά προβλήματα
• Έχει ηρεμιστική επίδραση, ώστε 

το ζώο να μην επιβαρύνεται κατά 
τις στρεσογόνες περιόδους

• Είναι ασφαλές στη χρήση με ειδικό 
κούμπωμα για να «ξεκλειδώνει» 
αν πιεστεί.

• Περιέχει μόνο φυτικά εκχυλίσματα 
χωρίς φθαλικές ή άλλες ενώσεις.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα με δερματικά
προβλήματα, ώστε να παρέχει μία συνεχή 
χορήγηση Ω6-Ω3 λιπαρών οξέων.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα που υπεραντιδρούν 
σε καταστάσεις stress (ταξίδια, κροτοφο-
βίες, αλλαγή περιβάλλοντος κλπ)

• Ενδείκνυται στο συνδυασμό καταστάσεων 
που ζώα με δερματικά προβλήματα «φου-
ντώνουν» κατά τις περιόδους stress.

Το πρωτοποριακό αυτό κολάρο συνδυάζει τη 

φυτοθεραπεία με την αρωματοθεραπεία. Περιέ-

χει εκχυλίσματα σπόρου κάνναβης, πλούσιας 

σε Ω6-Ω3 λιπαρά οξέα, ενώ ταυτόχρονα τα 

εκχυλίσματα λεβάντας και άψινθου βελτιώνουν 

τη διάθεση και μειώνουν τις υπερβολικές αντι-

δράσεις, διότι περιέχουν ουσίες που επιδρούν 

στους GABA υποδοχείς και προκαλούν ηρεμι-

στικό αποτέλεσμα. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμόστε στο λαιμό του ζώου και 
κόψτε την περίσσεια. Βγάλτε το κολάρο 
πριν από κάθε μπάνιο. Αλλάξτε το κολάρο 
κάθε μήνα. 

ΧΡΗΣΕΙΣ
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KERAVITA
Φυτοκερατίνη για την ενίσχυση 
της λάμψης του τριχώματος και 
της υγείας των νυχιών. 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Φυτοκερατίνη

Εκχύλισμα bamboo

Ψευδάργυρος

L-κυστίνη

DL-μεθειονίνη

Βιταμίνες Ε, Β3,Β5, Β6, Β8

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Αποκαθιστά τη λάμψη και τη 

ζωτικότητα του τριχώματος
• Ενισχύει τα κεράτινα μέρη 

της επιδερμίδας
• Μειώνει την απώλεια τριχών κατά τις

περιόδους έντονης τριχόπτωσης

• Σε ζώα με θαμπό τρίχωμα
• Σε ζώα με εύθραστα νύχια
• Ενισχυτικά σε παθήσεις που επηρεάζουν 

το τρίχωμα ή τα νύχια
• Σε περιόδους ιδιαίτερων απαιτήσεων,

όπως εγκυμοσύνη, γαλουχία.
• Σε προετοιμασία ζώων για διαγωνισμούς,

pet show κλπ.

Η φυτοκερατίνη προέρχεται από μίγμα σιταριού 

και κεχριού. Είναι πλούσια σε κυστίνη και με-

θειονίνη, βασικά δομικά αμινοξέα του τριχώμα-

τος και των νυχιών. Το εκχύλισμα bamboo είναι 

πλούσιο σε πυρίτιο και ενισχύει τα κεράτινα στοι-

χεία της επιδερμίδας, όπως τα νύχια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1 δισκίο ανά 10-20 κιλά σωματικού βά-
ρους ημερησίως για χρονικό διάστημα 
που υποδεικνύει ο ειδικός, αλλά όχι λι-
γότερο του ενός μήνα. Μπορεί να δοθεί με 
το φαγητό ή ανεξάρτητα από τα γεύματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ
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UTIZEN
Καθαρό εκχύλισμα cranberry για 
την αποτροπή ουρολοιμώξεων.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Σκόνη από ολό-

κληρο φρούτο 

cranberry

Ιχνοστοιχεία

Βιταμίνη C

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μειώνει την προσκόλληση και τον

πολλαπλασιασμό των μικροβίων στον
βλεννογόνο της ουροδόχου κύστης

• Μειώνει την οσμή αμμωνίας του ούρου
• Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά 

και φλαβονοειδή 

• Για την αποτροπή επαναλαμβανόμενων
ουρολοιμώξεων

• Για την καταπολέμηση ουρολοιμώξεων, 
συνδυαστικά με την αντιβιοτική θεραπεία, 
μειώνοντας τη δόση της αντιβίωσης.

Το cranberry περιέχει προανθοκυανίδες, οι 

οποίες δεν επιτρέπουν την προσκόλληση των μι-

κροοργανισμών στο βλενογόννο της ουροδόχου 

κύστης. Η αδυναμία προσκόλλησης δεν επιτρέπει 

στα μικρόβια να πολλαπλασιάζονται και επιπλέον 

μειώνεται το μικροβιακό φορτίο, επειδή μεγάλο 

μέρος αυτών αποβάλλεται με την ούρηση. Επίσης, 

το cranberry είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και 

φλαβονοειδή. Η βιταμίνη C προκαλεί οξινοποί-

ηση δημιουργώντας μία επιπλέον δυσκολία στα 

βακτήρια να πολλαπλασιαστούν. Με το cranberry 

μειώνεται η οσμή αμμωνίας που έχει το ούρο.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1 δισκίο ανά 10-20 κιλά σωματικού βά-
ρους ημερησίως για χρονικό διάστημα 
που υποδεικνύει ο ειδικός, αλλά όχι λιγό-
τερο του ενός μήνα. Μπορεί να δοθεί με το 
φαγητό ή ανεξάρτητα από τα γεύματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ
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CICAFOLIA
Κρέμα επούλωσης μικροπληγών 
και ανάπλασης του δέρματος. 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
Πεπτίδια, 

Εκχύλισμα Croton lechleri, Melia 

azadirachta (Neem),

Έλαιο Hemp (έλαιο σπόρων κάν-

ναβης), Melaleuca cajputi,

Ορυζανόλη

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Συγκόλληση των τραυματικών 

επιφανειών
• Αναγέννηση της διεργασίας επούλωσης
• Αντισηπτική δράση και προστασία 

της πληγής
• Καταπραϋντικές ιδιότητες
• Ενυδάτωση και προστασία 

του υδρολιπιδικού φραγμού.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα με τραυματισμένο
δέρμα, αμυχές, εκδορές και σε εγκαύμα-
τα πρώτου βαθμού.

Η τριπλή καινοτομία του Cicafolia έγκειται α) 

στην περιεκτικότητα του σε πολυσακχαρίτες που 

δημιουργούν ένα φιλμ προστασίας β) στην ανα-

δόμηση των τραυματισμένων ιστών μέσω της σι-

λικόνης  και γ) στο να μιμείται τη φυσιολογική 

επούλωση και να δίνει το  λεγόμενο αποτέλεσμα 

velcro πλησιάζοντας τα χείλη της πληγής, μέσω 

των ειδικών πεπτιδίων που περιέχονται στη σύν-

θεση του. Η προσθήκη εκχυλισμάτων Croton 

lechleri και ελαίων Cajputi προσφέρει προστα-

σία απέναντι σε επιμολύνσεις, ενώ η Ορυζανόλη 

και τα έλαια Melia διεγείρουν τις αναγεννητικές 

ιδιότητες του οργανισμού. Η πικρή γεύση απο-

τρέπει το γλύψιμο της πληγής και η γαλακτώδης 

υφή δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καθαρίστε την περιοχή και εφαρμό-
στε μία μικρή ποσότητα στις ευαίσθη-
τες περιοχές. Επαναλάβετε τουλάχιστον 
δύο φορές ημερησίως. Να εφαρμόζετε 
την κρέμα στο δέρμα και όχι στο τρίχωμα. 
Πριν τη χρήση, κατά τη διάρκεια ή και πριν 
από αλλαγές στη δοσολογία, θα πρέπει 
να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού. Για ζώα 
που έχουν πρόσφατες πληγές, εφαρμόστε 
SunFree σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο.

ΧΡΗΣΕΙΣ
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SUNFREE
Αντιηλιακή κρέμα SPF30 για 
την προστασία από την υπε-
ριώδη ακτινοβολία. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Διοξείδιο του πυριτίου, 

οξείδιο αλουμινίου,

Candellila cera

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Αποτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία να

εισχωρήσει στις στοιβάδες του δέρματος
• Αποτελεσματικό κατά των UVA 

και κατά των UVB
• Προσφέρει ενυδάτωση στο 

ταλαιπωρημένο από τον ήλιο δέρμα

• Δεν είναι λιπαρό και δεν κολλάει

• Χρησιμοποιείται σε ζώα που εκτίθενται
σε ηλιακή ακτινοβολία.

• Εφαρμόζεται στα άτριχα σημεία του 
δέρματος που είναι πιο ευαίσθητα στον 
ήλιο (κοιλιά, πτερύγια των αυτιών, ακρο-
ρίνιο, όρχεις κλπ). 

Τα αντιηλιακά είναι δύο ειδών. Στο πρώτο είδος 

ανήκουν αυτά που αφήνουν τις ηλιακές ακτίνες 

να εισχωρήσουν στο δέρμα και προσπαθούν να 

τις διασπάσουν μέσα στις στοιβάδες της επιδερ-

μίδας. Στο δέυτερο είδος ανήκουν τα αντιηλιακά 

που δημιουργούν ένα φιλμ προστασίας, σαν κα-

θρέφτη, και απωθούν τις ακτίνες, χωρίς αυτές να 

εισχωρούν στον οργανισμό. Αυτά είναι τα λεγό-

μενα sunscreens. Το Sunfree με το διοξείδιο του 

αλουμινίου επιτυγχάνει το φαινόμενο καθρέφτη. 

H candellila αποτρέπει την απώλεια νερού από 

το δέρμα κατά την έκθεση του στον ήλιο και το 

κρατά ενυδατωμένο.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα στις ευ-
αίσθητες περιοχές. Επαναλάβετε μετά το 
μπάνιο ή μετά από 2-3 ώρες, ανάλογα με 
το αν το ζώο είναι εκτεθειμένο στον ήλιο ή 
κάθεται στη σκιά.

ΧΡΗΣΕΙΣ
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ESSENTIAL 6
Αποκατάσταση υδρο-
λιπιδικού φραγμού με 
Ω6-Ω3 λιπαρά οξέα.

Hemp vegetable oil (έλαιο σπόρων κάν-

ναβης), Melia azadirachta seed oil (neem), 

Rosmarinus offficinalis leaf oil (Δεντρο-

λίβανο), Lavandula hybrida oil (Λεβάντα), 

Eugenia caryophyllus bud oil (Γαρύφαλλο), 

Melaleuca alternifolia leaf oil (Τεϊόδεντρο), 

Cinnamomum camphora leaf oil (Καμφορά),  

Mentha piperita oil (Μέντα), Cedrus atlantica 

bark oil (Κέδρος), Curcuma longa root oil 

(Κουρκουμάς), Origanum compactum oil, 

Gaultheria procumbens leaf oil (Γωλθερία), 

Τοκοφερόλη

• Ιδανική αναλογία Ω6-Ω3 λιπαρών οξέων
• Ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό
• Μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού
• Τοποθετείται απ̀  ευθείας στο δέρμα, 

βελτιστοποιώντας τη συμμόρφωση ιδιοκτήτη
• Δεν χρειάζονται χάπια ή άλλα πόσιμα διαλύματα
• 100% φυτική σύνθεση
• Ευκολία χορήγησης

• Χρησιμοποιείται σε ζώα με θαμπό, ξηρό ή λιπαρό
τρίχωμα για να δώσει στιλπνότητα και λάμψη. 

• Μειώνει την «πιτυρίδα».
• Μειώνει τη φυσιολογική απόπτωση τριχώματος.
• Εξουδετερώνει την κακή μυρωδιά του δέρματος.

Ο οργανισμός καθημερινά παράγει εκα-

τομμύρια δερματικά κύτταρα. Για τη δη-

μιουργία της κυτταρικής μεμβράνης, απα-

ραίτητο στοιχείο είναι τα λιπίδια. Αυτά 

θα προσδώσουν την ελαστικότητα στη 

μεμβράνη του κυττάρου, ώστε να γίνεται 

ανταλλαγή στοιχείων με το περιβάλλον 

του. Αν ο οργανισμός, κατά τη στιγμή της 

παραγωγής κυττάρων, δε βρει τα στοι-

χεία που του χρειάζονται, η μεμβράνη θα 

είναι ανελαστική. Το αποτέλεσμα θα είναι 

τα δερματικά συμπτώματα που παρατηρεί 

κάποιος στο ζώο, όπως θαμπό τρίχωμα,  

ξηρό ή λιπαρό, με εφελκίδες, κακή μυ-

ρωδιά κλπ. Το καλύτερο στοιχείο για την 

παραγωγή «καλής ποιότητας μεμβράνης» 

είναι τα Ω6 και Ω3 λιπαρά οξέα, που 

δεν μπορεί να παράγει μόνος του ο ορ-

γανισμός, αλλά τα βρίσκει στην τροφή. 

Η σύνθεση με 10 διαφορετικά φυτικά 

έλαια και 2 απαραίτητα έλαια εξασφαλί-

ζει τη μεγάλη  ποσότητα, αλλά και καλή 

ποιότητα των Ω6-Ω3. Τοποθετούνται 

απ` ευθείας στο δέρμα, χωρίς τη διαδι-

κασία της πέψης και της απορρόφησης. 

Αποθηκεύονται στους σμηγματογόνους 

αδένες και απελευθερώνονται σταδιακά, 

ώστε να έχουν παρατεταμένη δράση. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Δόση εφόδου: 1 πιπέτα την εβδομάδα για 2 
μήνες. Συντήρηση: 1 πιπέτα κάθε 2 εβδομάδες 
για όσο καιρό απαιτείται. Δεν υπάρχει ασυμβα-
τότητα με άλλα spot-on προϊόντα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

SPOT ON

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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Τα λιποαμινοξέα πράσινου μήλου και 

το εκχύλισμα saponaria είναι ήπιοι κα-

θαριστικοί παράγοντες, ισχυροί απέ-

ναντι στην κυψελίδα, χωρίς όμως να 

ερεθίζουν το ακουστικό πτερύγιο. Ο 

συνδυασμός εκχυλισμάτων lichen και 

niaouli έχουν αποσμητικές ιδιότητες. 

Το εκχύλισμα κολοκύθας καταπραΰνει 

τους ερεθισμούς και το hemp oil, λόγω 

της περιεκτικότητας σε Ω6-Ω3 λιπαρά 

οξέα, βοηθά στη συνολική αναγέννηση 

των κυττάρων του δέρματος του ωτικού 

πτερυγίου και την αποκατάσταση των 

βλαβών. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα για 
κάθε αυτί, όσο συχνά συστήνει ο ειδικός. 
Η συχνότητα ποικίλλει ανάλογα με το αν 
χρησιμοποιείται προληπτικά ή συνοδευτικά 
με άλλη θεραπεία. Κάνετε μασάζ στη βάση 
του αυτιού. Με μία βαμβακερή πετσέτα, 
απομακρύνετε την περίσσεια προϊόντος. 
Μην χρησιμοποιείτε βαμβάκι για το σκού-
πισμα.

ESSENTIAL
Ωτικό καθαριστικό συχνής 
χρήσης με πολλαπλή δράση.

Έλαια: Hemp vegetable oil (έλαιο σπόρων 

κάνναβης), Melaleuca quinquenervia (niaouli), 

Εκχυλίσματα: Cucurbita sepo seed (κολο-

κύθα), Usnea barbata (lichen), Saponaria 

officinalis, Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου

• Καθαρίζει την κυψελίδα 
• Καταπραΰνει τον ερεθισμό 
• Μειώνει τη δυσοσμία 
• Ενυδατώνει το δέρμα

• Χρησιμοποιείται για τον τακτικό καθαρισμό των
αυτιών, γιατί περιέχει κυψελιδολυτικούς παράγο-
ντες, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το δυσάρεστο φαι-
νόμενο της δυσοσμίας. Χρησιμοποιείται σε ζώα με 
ερύθημα στα ωτικά πτερύγια, λόγω της περιεκτικό-
τητας σε καταπραϋντικούς παράγοντες. 

• Με τη πλούσια σύνθεση σε Ω6-Ω3 λιπαρά οξέα,
βελτιώνει το δέρμα του ωτικού πτερυγίου και κά-
νει για όλα τα ζώα και για όλες τις χρήσεις, ακόμα 
και ως προετοιμασία για την εφαρμογή ειδικών 
θεραπειών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

OTO

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
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ESSENTIAL 6
Σαμπουάν για τη ρύθμιση της σμηγματόρ-
ροιας και τη διαχείριση δερματικών ανισορ-
ροπιών.

Hemp vegetable oil (έλαιο σπόρων κάνναβης), 
Melia azadirachta seed oil (neem), Rosmarinus 
offficinalis leaf oil (Δεντρολίβανο), Lavandula 
hybrida oil (Λεβάντα), Eugenia caryophyllus bud 
oil (Γαρύφαλλο), Melaleuca alternifolia leaf oil 
(Τεϊόδεντρο), Cinnamomum camphora leaf oil 
(Καμφορά),  Mentha piperita oil (Μέντα), Cedrus 
atlantica bark oil (Κέδρος), Curcuma longa root 
oil (Κουρκουμάς), Origanum compactum oil, 
Gaultheria procumbens leaf oil (Γωλθερία), Βεταΐ-
νη, Λιποαμινοξέα πράσνου μήλου. 

• Πλούσια σύνθεση με 11 διαφορετικά εκχυλίσματα 
• Ρυθμίζει τη σμηγματόρροια και το ρυθμό 

κερατινοποίησης των κυττάρων
• Βελτιώνει την εμφάνιση του τριχώματος
• Μειώνει την πιτυρίδα
• Περιέχει  ήπιους βιοδιασπώμενους καθαριστικούς 

παράγοντες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
• 100% φυσικά ενεργά συστατικά. Χωρίς χημικούς 

σαπωνοποιητικούς παράγοντες.

• Αποκαθιστά τον υδρολιπιδικό φραγμό και 
χρησιμοποιείται από μία έως αρκετές φορές 
την εβδομάδα.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα με θαμπό, ξηρό ή λιπαρό
τρίχωμα για να δώσει στιλπνότητα και λάμψη. 

• Μειώνει την «πιτυρίδα».
• Μειώνει τη φυσιολογική απόπτωση τριχώματος.
• Εξουδετερώνει την κακή μυρωδιά του δέρματος. 
• Συνδυάζεται εξαιρετικά με όλα τα προϊόντα της 

σειράς Essential  (spot, mousse) για 
γρηγορότερα αποτελέσματα

Η συνεργασία των 11 φυτικών εκχυλι-

σμάτων,  λόγω της υψηλής περιεκτικότη-

τας σε Ω6-Ω3 λιπαρά οξέα, βοηθά στη 

συνολική αναγέννηση των κυττάρων 

του δέρματος και την αποκατάσταση των 

βλαβών. Το δέρμα σταδιακά επανέρχεται 

σε φυσιολογική απόπτωση νεκρών κυτ-

τάρων και μειώνεται η πιτυρίδα, ενώ το 

τρίχωμα γίνεται λαμπερό και ανθεκτικό. 

Τα λιποαμινοξέα πράσινου μήλου και 

το εκχύλισμα saponaria είναι ήπιοι βι-

οδιασπώμενοι καθαριστικοί παράγοντες 

που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον .

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βρέξτε το τρίχωμα με χλιαρό νερό. Βάλτε 
μία ποσότητα στο χέρι και κάνετε μασάζ  με 
φορά αντίθετη από το τρίχωμα. Αφήστε το 
σαμπουάν να δράσει για 2 λεπτά και ξεπλύνετε 
με άφθονο νερό. Σκουπίστε το ζώο.  Πριν τη 
χρήση, κατά τη διάρκεια ή και πριν από αλλαγές 
στη δοσολογία, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη 
ενός ειδικού.  Συνδυάστε ιδανικά με Essential 
6 spot-on .Για δυσπρόσιτα σημεία, όπως τα 
μεσοδακτύλια διαστήματα ή μικρές επιφάνειες, 
χρησιμοποιήστε Essential 6 mousse.

ΧΡΗΣΕΙΣ

SEBO SHAMPOO

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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Το hemp oil είναι πλούσια σε Ω6-Ω3 

λιπαρά οξέα και αποκαθιστά τον υδρο-

λιπιδικό φραγμό. Το niaouli oil περιέ-

χει τερπένια που είναι υπεύθυνα για την 

ωραία μυρωδιά. Μαζί με το εκχύλισμα 

lichen αναστέλλουν τη δράση των βα-

κτηριών που προκαλούν δυσοσμία και 

παράγουν ένα αποσμητικό αποτέλεσμα.  

Το εκχύλισμα cucurbita έχει ηρεμιστι-

κή δράση και μειώνει τους ερεθισμούς 

στο δέρμα. Τα λιποαμινοξέα πράσινου 

μήλου και το εκχύλισμα saponaria είναι 

ήπιοι βιοδιασπώμενοι καθαριστικοί πα-

ράγοντες που δεν επιβαρύνουν το περι-

βάλλον .

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βάλτε μία ποσότητα αφρού στο χέρι και κάνε-
τε μασάζ  με φορά αντίθετη από το τρίχωμα.
Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για 2-3 λεπτά. 
Σκουπίστε το ζώο.  Πριν τη χρήση, κατά τη δι-
άρκεια ή και πριν από αλλαγές στη δοσολογία, 
θα πρέπει να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού.  
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε με 
Essential 6 spot on και shampoo.

ESSENTIAL
Αφρός καθαρισμού χωρίς ξέβγαλμα 
με Ω6-Ω3 λιπαρά οξέα.

Έλαια: Hemp vegetable oil (έλαιο σπόρων κάν-
ναβης), Melaleuca quinquenervia (niaouli), 
Εκχυλίσματα: Cucurbita sepo seed (κολοκύθα), 
Usnea barbata (lichen), Saponaria officinalis
Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου

• Το  Essential 6 Mousse  ρυθμίζει την παραγωγή
σμήγματος και το ρυθμό κερατινοποίησης των κυτ-
τάρων, παρέχοντας μία ιδανική λύση για τις ανισορ-
ροπίες του δέρματος και τις συνέπειες τους (ξηρό 
τρίχωμα, θαμπό δέρμα, κακή οσμή κλπ).

• Περιέχει  ήπιους βιοδιασπώμενους καθαριστικούς
παράγοντες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

• Δεν απαιτείται ξέβγαλμα.

• Σύνθεση ειδική,  με όλα τα οφέλη των προϊόντων
της σειράς Essential, αλλά χωρίς να απαιτείται ξέ-
βγαλμα. Προτείνεται για τοπικό καθαρισμό (πχ  
στα πόδια μετά την καθημερινή βόλτα), ή σε ζώα 
που δυσκολεύονται να βραχούν (ζώα που δεν τους 
αρέσει το μπάνιο, ζώα σε διαμερίσματα, ζώα που 
αναρρώνουν κλπ). Εξαιρετικά αποτελέσματα δίνει η 
χρήση τους σε ζώα στο χώρο αναμονής. Αποτελεί 
μία καλή υπηρεσία στο ιατρείο και βελτιώνει πολύ 
τη μυρωδιά σε αυτό το χώρο. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

MOUSSE

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
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Spray καταπολέμησης του 
κνησμού σε ζώα με προ-
διάθεση σε αλλεργίες.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Έλαια: hemp (έλαιο σπόρων 
κάνναβης), Melia azadirachta 
Indica (Neem), Melaleuca 
cajputi, Melaleuca alternifolia 
(Τεϊόδεντρο)
Εκχύλισμα ανθού Caparis 
spinosa (Κάπαρη), Phragmites 
communis (Φραγμίτης), 
Poria cocos
Βισαβολόλη, Ορυζανόλη

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μικρομοριακή δομή που εξασφαλίζει 

τη γρήγορη απορρόφηση
• Μείωση του κνησμού
• Ενυδάτωση και προστασία του 

υδρολιπιδικού φραγμού.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα που είναι 
επιρρεπή σε αλλεργίες. 

• Μειώνει γρήγορα τον κνησμό, 
ανακουφίζει το ζώο και ενυδατώνει 
την επιδερμίδα.

Τα απαραίτητα έλαια hemp και neem  είναι πλού-

σια  σε Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά οξέα και βο-

ηθούν στην αποκατάσταση του υδρολιπιδικού 

φραγμού, μειώνουν τη διαδερμική απώλεια νε-

ρού και επιτυγχάνουν την ενίσχυση της μεμβρά-

νης των κυττάρων. Τα έλαια cajputi, tea tree 

έχουν καταπραΰντική δράση και επίσης πικρή 

γεύση αποτρέποντας το ζώο να γλείφει την περι-

οχή. Η ενίσχυση με εκχυλίσματα reed και Poria 

cocos μεγιστοποιεί το ενυδατικό και ανακουφι-

στικό αποτέλεσμα.  Η συνέργεια των συστατικών 

δημιουργεί το φαινόμενο 2nd skin, δηλαδή ένα 

φιλμ που αποτρέπει τα αλλεργιογόνα να έρθουν 

σε επαφή με το δέρμα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα στις ευαί-

σθητες περιοχές. Επαναλάβετε συχνά μέχρι 
και αρκετές φορές ημερησίως. Πριν τη χρή-
ση, κατά τη διάρκεια ή και πριν από αλλαγές 
στη δοσολογία, θα πρέπει να ζητείται η γνώ-
μη ενός ειδικού.  Για καλύτερα αποτελέσματα, 
συνιστάται το ζώο να καθαρίζεται με ATOP7 
mousse ή shampoo.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ATOP 7
SPRAY
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Κρέμα καταπολέμησης του 
κνησμού σε ζώα με παχυ-
μένο δέρμα. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Έλαια hemp (έλαιο σπόρων κάνναβης), 
Citrus sinensis (Πορτοκάλι)
Σκουαλένιο από ελιά 
Εκχύλισμα Porphyridium cruentum 
(Κόκκινη μικροάλγη).
Γλυκερίνη, Αλλαντοΐνη, Sodium PCA

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μικρομοριακή δομή που εξασφαλίζει 

τη γρήγορη απορρόφηση
• Διείσδυση στις βαθύτερες στιβάδες
• Ιδανικό για ζώα με παχυμένο δέρμα
• Μείωση του κνησμού
• Ενυδάτωση και προστασία του 

υδρολιπιδικού φραγμού.

• Χρησιμοποιείται σε ζώα που είναι 
επιρρεπή σε αλλεργίες. 

• Μειώνει γρήγορα τον κνησμό, 
ανακουφίζει το ζώο και ενυδατώνει 
την επιδερμίδα. 

• Διεισδύει σε βάθος και βοηθά ιδιαίτερα
σε ζώα με παχυμένο/άγριο δέρμα, είτε
λόγω πάθησης, είτε λόγω χρόνιου 
κνησμού. 

Τα απαραίτητα έλαια hemp   είναι πλούσια  σε 

Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά οξέα και βοηθούν 

στην αποκατάσταση του υδρολιπιδικού φραγ-

μού, μειώνουν τη διαδερμική απώλεια νερού και 

επιτυγχάνουν την ενίσχυση της μεμβράνης των 

κυττάρων. Το sodium PCA είναι φυσικός ενυδατι-

κός παράγοντας. Η γλυκερίνη και το σκουαλένιο 

φυσικής προέλευσης θρέφουν την επιδερμίδα και 

αφήνουν μία μαλακή αίσθηση. Η κόκκινη μικρο-

άλγη δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ, ενώ τα 

έλαια πορτοκαλιού δίνουν μία πικρή γεύση για 

να μη γλύφει το ζώο την περιοχή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα στις ευαί-

σθητες περιοχές. Επαναλάβετε τουλάχιστον 
δύο φορές ημερησίως. Να εφαρμόζετε την 
κρέμα στο δέρμα και όχι στο τρίχωμα. Πριν τη 
χρήση, κατά τη διάρκεια ή και πριν από αλλαγές 
στη δοσολογία, θα πρέπει να ζητείται η γνώ-
μη ενός ειδικού.  Για καλύτερα αποτελέσματα, 
συνιστάται το ζώο να καθαρίζεται με ATOP7 
mousse ή shampoo.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ATOP 7
HYDRA CREAM
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Σαμπουάν για τον καθαρισμό 
ζώων με προδιάθεση σε αλλερ-
γίες και εμφάνιση κνησμού. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Έλαια hemp (έλαιο σπόρων κάν-
ναβης), Gaultheria procumbens 
(Γωλθερία), Leptospermum 
petersonii (Lemon tea tree) 
Εκχύλισμα ανθού Caparis 
spinosa (Κάπαρη)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μείωση του κνησμού
• Ενυδάτωση και προστασία του 

υδρολιπιδικού φραγμού
• Χρησιμοποιείται σε ζώα που είναι 

επιρρεπή σε αλλεργίες. 
• Καθαρίζει, μειώνει γρήγορα τον κνησμό, 

ανακουφίζει το ζώο και ενυδατώνει 
την επιδερμίδα. Ιδανικό για ζώα, που 
εμφανίζουν εξάρσεις κνησμού 
αλλεργικής φύσης.

Τα απαραίτητα έλαια hemp  είναι πλούσια  σε 

Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά οξέα και βοηθούν 

στην αποκατάσταση του υδρολιπιδικού φραγ-

μού, μειώνουν τη διαδερμική απώλεια νερού και 

επιτυγχάνουν την ενίσχυση της μεμβράνης των 

κυττάρων. Τα έλαια  gaultheria, lemon tree και 

το εκχύλισμα caper έχουν καταπραΰντική δράση 

και ανακουφίζουν τον ερεθισμό. Οι καθαριστι-

κοί παράγοντες είναι ήπιοι και διασπώνται στο 

περιβάλλον.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βρέξτε το τρίχωμα με χλιαρό νερό. Βάλτε 

μία ποσότητα στο χέρι και κάνετε μασάζ  με 

φορά αντίθετη από το τρίχωμα. Αφήστε το 
σαμπουάν να δράσει για 2 λεπτά και ξεπλύνετε 
με άφθονο νερό. Σκουπίστε το ζώο.  Πριν τη 
χρήση, κατά τη διάρκεια ή και πριν από αλλαγές 

στη δοσολογία, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη 
ενός ειδικού.  Για δυσπρόσιτα σημεία, όπως τα 
μεσοδακτύλια διαστήματα ή μικρές επιφάνειες, 
χρησιμοποιήστε ATOP7 spray και mousse.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ATOP 7
SHAMPOO
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Mousse  για τον τοπικό 
καθαρισμό ζώων με προ-
διάθεση σε αλλεργίες και 
εμφάνιση κνησμού. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Έλαια hemp (έλαιο σπόρων κάν-
ναβης), Leptospermum petersonii 
(Lemon tea tree)
Εκχύλισμα ανθού Caparis spinosa 
(Κάπαρη), Usnea barbata (Lichen), 
Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου, Εκχύ-
λισμα Saponaria officinalis
Γλυκερίνη, Τοκοφερόλη, Βισαβολόλη

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
•  Μείωση του κνησμού 
•  Ενυδάτωση και προστασία του 

 υδρολιπιδικού φραγμού
•  Τοπικός καθαρισμός
•  Δεν χρειάζεται νερό ή ξέβγαλμα

• Χρησιμοποιείται σε ζώα που είναι 
επιρρεπή σε αλλεργίες. 

• Καθαρίζει, μειώνει γρήγορα τον κνησμό,
ανακουφίζει το ζώο και ενυδατώνει 
την επιδερμίδα. 

• Ιδανικό για δύστροπα ζώα, που δεν 
θέλουν να βρέχονται, καθώς και σε 
περιπτώσεις κνησμού σε μικρές  
επιφάνειες.   

Τα απαραίτητα έλαια hemp  είναι πλούσια  σε 

Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά οξέα και βοηθούν 

στην αποκατάσταση του υδρολιπιδικού φραγ-

μού, μειώνουν τη διαδερμική απώλεια νερού και 

επιτυγχάνουν την ενίσχυση της μεμβράνης των 

κυττάρων. Το έλαιο lemon tree και το εκχύλισμα 

caper έχουν καταπραΰντική δράση και ανακουφί-

ζουν τον ερεθισμό. Τα λιποαμινοξέα πράσινου 

μήλου και το εκχύλισμα Saponaria officinalis  

είναι καθαριστικοί παράγοντες που διασπώνται 

και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα στις ευαί-

σθητες περιοχές. Επαναλάβετε συχνά μέχρι 

και αρκετές φορές ημερησίως. Πριν τη χρή-
ση, κατά τη διάρκεια ή και πριν από αλλαγές 
στη δοσολογία, θα πρέπει να ζητείται η γνώ-
μη ενός ειδικού.  Για καλύτερα αποτελέσματα, 
συνιστάται το ζώο να καθαρίζεται με ATOP7  
shampoo.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ATOP 7
MOUSSE
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PYO
Spot-on για  πρόληψη από πυοδερματίτιδες 
και μολύνσεις από Mallasezia spp. στο σκύλο. 

Πατενταρισμένο εκχύλισμα Phyto C-2, Εκχυ-
λίσματα Neem, Ajowan, Έλαια Hemp (έλαιο 
σπόρων κάνναβης), Callophyllum inophyllum 
(Tamanu), Lavaldula hybrida (Λέβαντα), 
Eucalyptus citriodora (Lemon Eucalyptus), 
Cymbopogon martinii (Palmarosa), Savory

• Εξισορροπεί τη χλωρίδα του δέρματος και 
ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του

• Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων
• Καταπραΰνει τους ερεθισμούς
• Ενυδατώνει
• Αποκαθιστά την ακεραιότητα του 

υδρολιπιδικού φιλμ

• Σε ζώα με προδιάθεση σε πυοδερματίτιδες
• Ενισχυτικά της όποιας θεραπείας εφαρμόζεται 

στο δέρμα σε περιπτώσεις λοιμώξεων, 
είτε τοπικής είτε συστημικής. 

Το Phyto C-2 είναι ένα πατενταρισμέ-

νο εκχύλισμα φυτικής προέλευσης που 

επιδεικνύει αντιβακτηριακές και αντι-

μυκητιακές ιδιότητες. Τα εκχυλίσματα 

Neem, Ajowan καθώς και τα έλαια 

Palmarosa και Savory έχουν αντισηπτι-

κές ιδιότητες. Όλα μαζί δημιουργούν 

στο μικροκλίμα του δέρματος ακατάλ-

ληλες συνθήκες για τον πολλαπλασι-

ασμό των παθογόνων μικροοργανι-

σμών. Τα έλαια Hemp και Tamanu είναι 

πλούσια  σε Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά 

οξέα και βοηθούν στην αποκατάσταση 

του υδρολιπιδικού φραγμού, μειώνουν 

τη διαδερμική απώλεια νερού και επι-

τυγχάνουν την ενίσχυση της μεμβράνης 

των κυττάρων. Τα έλαια Tamanu έχουν 

και καταπραΰντικές ιδιότητες και σε 

συνδυασμό με τα έλαια Lavender και 

Lemon Eucalyptus μειώνουν τον ερε-

θισμό του δέρματος. Όλη η δράση του 

Pyospot είναι 100% φυτικής προέλευ-

σης και δεν δημιουργεί μικροβιοαντοχή 

κατά τη συχνή χρήση. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Δόση εφόδου: 1 πιπέτα την εβδομάδα για 
2 μήνες. Συντήρηση: 1 πιπέτα κάθε 2 εβδο-
μάδες για όσο καιρό απαιτείται. Δεν υπάρχει 
ασυμβατότητα με άλλα spot-on προϊόντα. Πριν 
τη χρήση, κατά τη διάρκεια ή και πριν από αλ-
λαγές στη δοσολογία, θα πρέπει να ζητείται η 
γνώμη ενός ειδικού. Για καλύτερα αποτελέσμα-
τα σε περιοχές δύσκολα προσεγγίσιμες, χρη-
σιμοποιήστε τοπικά προϊόντα της σειράς PYO, 
όπως τα μαντηλάκια, τον αφρό ή το spray.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

SPOT
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Το Phyto C-2 είναι ένα πατενταρισμένο 

εκχύλισμα φυτικής προέλευσης που επι-

δεικνύει αντιβακτηριακές και αντιμυκη-

τιακές ιδιότητες. Η Ν-ακετυλοκυστεΐ-

νη φυτικής προέλευσης, η πρόπολη  και 

το μέλι  μειώνουν τους παράγοντες που 

προκαλούν ερεθισμό και καταπραΰνουν 

το δέρμα. Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη κατα-

πολεμά το βιοφιλμ και μαζί με τα έλαια 

κόκκινου μύρτιλου έχουν αντισηπτικές 

ιδιότητες. Ο συνδυασμός των παραπά-

νω με την πρόπολη δημιουργούν στο 

μικροκλίμα του δέρματος ακατάλληλες 

συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των 

μικροοργανισμών, ενώ ταυτόχρονα μει-

ώνουν τον ερεθισμό και καταπραΰνουν 

το δέρμα. Όλη η δράση του Pyospot εί-

ναι 100% φυτικής προέλευσης και δεν 

δημιουργεί μικροβιοαντοχή κατά τη συ-

χνή χρήση. Τα λιποαμινοξέα πράσινου 

μήλου είναι καθαριστικός παράγοντας 

που διασπάται και δεν επιβαρύνει το 

περιβάλλον.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Χρησιμοποιήστε μία δόση για κάθε αυτί, όσο 
συχνά συστήνει ο ειδικός. Η συχνότητα ποι-
κίλλει ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται προ-
ληπτικά, θεραπευτικά ή συνοδευτικά με άλλη 
θεραπεία.

Ωτικό καθαριστικό διάλυμα για τη διαχείριση 
της έξω ωτίτιδας  στο σκύλο. 

Πατενταρισμένο εκχύλισμα Phyto C-2
Πρόπολη, Μέλι
Έλαια κόκκινου μύρτιλου
Ν-Ακετυλοκυστεΐνη
Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου

• Εξισορροπεί τη χλωρίδα του δέρματος και 
ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του.

• Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων
• Καταπραΰνει τους ερεθισμούς
• Ενυδατώνει
• Αποκαθιστά την ακεραιότητα του 

υδρολιπιδικού φιλμ
• Λόγω της μονοδόσης, αποτρέπει τη μεταφορά 

μικροοργανισμών από το ένα αυτί στο άλλο

• Σε ζώα με προδιάθεση σε υποτροπές έξω ωτίτιδας
• Τακτικός καθαρισμός του έξω ακουστικού πόρου
• Προετοιμασία του έξω ακουστικού πόρου 

για τη χρήση θεραπείας
• Ενισχυτικά της όποιας θεραπείας εφαρμόζεται 

στο δέρμα σε περιπτώσεις λοιμώξεων, 
είτε τοπικής είτε συστημικής. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

CLEAN OTO
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Σαμπουάν  για  πρόληψη από πυοδερματίτιδες 
και μολύνσεις από Mallasezia spp. στο σκύλο.

Πατενταρισμένο εκχύλισμα Phyto C-2, Ω-6 και Ω-3 

απαραίτητα λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης, Λιποα-

μινοξέα πράσινου μήλου, Πρόπολη, Μέλι.

• Εξισορροπεί τη χλωρίδα του δέρματος 
και ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του

• Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων
• Καταπραΰνει τους ερεθισμούς
• Ενυδατώνει και καθαρίζει ταυτόχρονα
• Αποκαθιστά την ακεραιότητα του 

υδρολιπιδικού φιλμ

• Συνοδεύει ιδανικά το PyoSpot, στο ενδιάμεσο 
διάστημα της χρήσης πιπέτας όταν το ζώο 
χρειάζεται να καθαριστεί.

• Σε ζώα με προδιάθεση σε πυοδερματίτιδες.
• Ενισχυτικά της όποιας θεραπείας εφαρμόζεται 

στο δέρμα σε περιπτώσεις λοιμώξεων, είτε 
τοπικής είτε συστημικής.

Το Phyto C-2 είναι ένα πατενταρισμέ-

νο εκχύλισμα φυτικής προέλευσης που 

επιδεικνύει αντιβακτηριακές και αντιμυ-

κητιακές ιδιότητες. Η πρόπολη  και το 

μέλι  μειώνουν τους παράγοντες που 

προκαλούν ερεθισμό και καταπραΰνουν 

το δέρμα. Τα έλαια που περιέχονται είναι 

πλούσια  σε Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά 

οξέα και βοηθούν στην αποκατάσταση 

του υδρολιπιδικού φραγμού, μειώνουν 

τη διαδερμική απώλεια νερού και επιτυγ-

χάνουν την ενίσχυση της μεμβράνης των 

κυττάρων.  Όλη η δράση του PyoClean 

Shampoo  είναι 100% φυτικής προέλευ-

σης και δεν δημιουργεί μικροβιοαντοχή 

κατά τη συχνή χρήση.  Τα λιποαμινοξέα 

πράσινου μήλου είναι καθαριστικός πα-

ράγοντας που διασπάται και δεν επιβα-

ρύνει το περιβάλλον.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βρέξτε το τρίχωμα με χλιαρό νερό. Χρη-
σιμοποιώντας γάντια (σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν παθογόνοι μικροοργανισμοί στο 
δέρμα), βάλτε μία ποσότητα στο χέρι και κά-
νετε μασάζ  με φορά αντίθετη από το τρίχω-
μα. Αφήστε το σαμπουάν να δράσει για 2 λε-
πτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σκουπίστε 
το ζώο.  Πριν τη χρήση, κατά τη διάρκεια ή και 
πριν από αλλαγές στη δοσολογία, θα πρέπει να 
ζητείται η γνώμη ενός ειδικού.  Για δυσπρόσι-
τα σημεία, όπως τα μεσοδακτύλια διαστήματα 
ή περιοφθαλμικά, χρησιμοποιήστε μαντηλάκια 
PyoClean wipes.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

CLEAN
SHAMPOO
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμο-
ποιώντας γάντια (σε περιπτώσεις που υπάρ-
χουν παθογόνοι μικροοργανισμοί στο δέρμα), 
βάλτε μία ποσότητα στο χέρι και κάνετε μασάζ 
στην προσβεβλημένη περιοχή με φορά αντίθε-
τη από το τρίχωμα. Αφήστε να στεγνώσει και 
σκουπίστε με μία πετσέτα. Εφαρμόστε 2 φορές 
την  εβδομάδα. Πριν τη χρήση, κατά τη διάρ-
κεια ή και πριν από αλλαγές στη δοσολογία, 
θα πρέπει να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού.  Για 
δυσπρόσιτα σημεία, όπως τα μεσοδακτύλια δι-
αστήματα ή περιοφθαλμικά, χρησιμοποιήστε 
μαντηλάκια PyoClean wipes.

Αφρός  για  πρόληψη από πυοδερματίτιδες και 
μολύνσεις από Mallasezia spp. στο σκύλο. 

Πατενταρισμένο εκχύλισμα Phyto C-2, Ν-Ακετυλοκυ-

στεΐνη σε συνδυασμό με πατενταρισμένο πρεβιοτικό 

παράγοντα, Hemp oil (έλαιο σπόρων κάνναβης), Ω-6 

και Ω-3 απαραίτητα λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης), 

Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου, εκχύλισμα saponaria 

και lichen, Αλλαντοΐνη, Γλυκερίνη, Μέλι, Πρόπολη

• Εξισορροπεί τη χλωρίδα του δέρματος και 
ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του

• Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων
• Καταπραΰνει τους ερεθισμούς
• Ενυδατώνει και καθαρίζει ταυτόχρονα
• Αποκαθιστά την ακεραιότητα του 

υδρολιπιδικού φιλμ

• Η μορφή του αφρού βοηθά στην τοπική 
εφαρμογή. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα

• Χρησιμοποιείται ιδανικά σε δύστροπα ζώα που 
δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο, σε σημεία του 
σώματος χωρίς να χρειάζεται όλο το σώμα να βραχεί

• Συνοδεύει ιδανικά το PyoClean shampoo, στο 
ενδιάμεσο διάστημα της χρήσης σαμπουάν.

• Σε ζώα με προδιάθεση σε πυοδερματίτιδες, 
από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του ερεθισμού.

• Ενισχυτικά της όποιας θεραπείας εφαρμόζεται στο δέρμα

σε περιπτώσεις λοιμώξεων, είτε τοπικής είτε συστημικής. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

MOUSSE
CLEAN

Το Phyto C-2 είναι ένα πατενταρισμέ-

νο εκχύλισμα φυτικής προέλευσης που 

επιδεικνύει αντιβακτηριακές και αντιμυ-

κητιακές ιδιότητες. Η Ν-ακετυλοκυστε-

ΐνη φυτικής προέλευσης, η πρόπολη  και 

το μέλι  μειώνουν τους παράγοντες που 

προκαλούν ερεθισμό και καταπραΰνουν 

το δέρμα. Τα έλαια που περιέχονται είναι 

πλούσια  σε Ω6-Ω3 απαραίτητα λιπαρά 

οξέα και βοηθούν στην αποκατάσταση 

του υδρολιπιδικού φραγμού, μειώνουν 

τη διαδερμική απώλεια νερού και επιτυγ-

χάνουν την ενίσχυση της μεμβράνης των 

κυττάρων.  Όλη η δράση του PyoClean 

Mousse  είναι 100% φυτικής προέλευ-

σης και δεν δημιουργεί μικροβιοαντοχή 

κατά τη συχνή χρήση.  Τα λιποαμινο-

ξέα πράσινου μήλου και το εκχύλισμα 

Saponaria officinalis  είναι καθαριστι-

κοί παράγοντες που διασπώνται και δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον.
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Μαντηλάκια για τον καθαρισμό του δέρματος 
και την  πρόληψη από πυοδερματίτιδες και 
μολύνσεις από Mallasezia spp. στο σκύλο. 

Πατενταρισμένο εκχύλισμα Phyto C-2,
Έλαιο Melaleuca cajputi,
Ω-6 και Ω-3 απαραίτητα λιπαρά οξέα φυτικής προ-
έλευσης, Λιποαμινοξέα πράσινου μήλου, εκχύλι-
σμα Saponaria, Αλλαντοΐνη, Γλυκερίνη

• Εξισορροπεί τη χλωρίδα του δέρματος και 
ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του.

• Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων
• Ενυδατώνει και καθαρίζει ταυτόχρονα
• Αποκαθιστά την ακεραιότητα του 

υδρολιπιδικού φιλμ

• Συνοδεύει ιδανικά τα προϊόντα της σειράς 
PyoClean, καθαρίζοντας σημεία δυσπρόσιτα 
(π.χ. μεσοδακτύλια διαστήματα) ή σημεία 
στα οποία είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί 
άλλο προϊόν, όπως η περιοχή γύρω από τα μάτια.

• Σε ζώα με προδιάθεση σε πυοδερματίτιδες.
• Ενισχυτικά της όποιας θεραπείας εφαρμόζεται 

στο δέρμα σε περιπτώσεις λοιμώξεων, είτε 
τοπικής είτε συστημικής. 

Το Phyto C-2 είναι ένα πατενταρι-

σμένο εκχύλισμα φυτικής προέλευσης 

που επιδεικνύει αντιβακτηριακές και 

αντιμυκητιακές ιδιότητες. Η γλυκερί-

νη και η αλλαντοΐνη ενυδατώνουν το 

δέρμα. Τα έλαια που περιέχονται εί-

ναι πλούσια  σε Ω6-Ω3 απαραίτητα 

λιπαρά οξέα και βοηθούν στην απο-

κατάσταση του υδρολιπιδικού φραγ-

μού, μειώνουν τη διαδερμική απώλεια 

νερού και επιτυγχάνουν την ενίσχυση 

της μεμβράνης των κυττάρων.  Όλη η 

δράση του PyoClean Shampoo  εί-

ναι 100% φυτικής προέλευσης και 

δεν δημιουργεί μικροβιοαντοχή κατά 

τη συχνή χρήση.  Τα λιποαμινοξέα 

πράσινου μήλου και το εκχύλισμα 

Saponaria officinalis  είναι καθαρι-

στικοί παράγοντες που διασπώνται 

και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Βγάλτε ένα μαντηλάκι από τη συσκευασία και 
ξανακλείστε ώστε να διατηρηθεί η αποτελε-
σματικότητα και η φρεσκάδα του προϊόντος. 
Καθαρίστε την περιοχή που επιθυμείτε μία έως 
μερικές φορές την ημέρα, σύμφωνα με τις οδη-
γίες του κτηνίατρου. Συνδυάστε με PyoSpot, 
Pyoclean mousse, PyoClean shampoo, 
PyoClean spray.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

CLEAN WIPES
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Το Phyto C-2 είναι ένα πατενταρι-

σμένο εκχύλισμα φυτικής προέλευσης 

που επιδεικνύει αντιβακτηριακές και 

αντιμυκητιακές ιδιότητες. Η Ν-ακετυ-

λοκυστεΐνη φυτικής προέλευσης μει-

ώνει τους παράγοντες που προκαλούν 

ερεθισμό και καταπραΰνει το δέρμα. 

Τα έλαια hemp που περιέχονται εί-

ναι πλούσια  σε Ω6-Ω3 απαραίτητα 

λιπαρά οξέα και βοηθούν στην απο-

κατάσταση του υδρολιπιδικού φραγ-

μού, μειώνουν τη διαδερμική απώλεια 

νερού και επιτυγχάνουν την ενίσχυση 

της μεμβράνης των κυττάρων.  Όλη 

η δράση του PyoClean Spray  είναι 

100% φυτικής προέλευσης και δεν δη-

μιουργεί μικροβιοαντοχή κατά τη συ-

χνή χρήση. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε 
απ` ευθείας στις προσβεβλημένες περιοχές. 
Εφαρμόστε 2 ψεκασμούς ημερησίως για 2-3 
εβδομάδες. Πριν τη χρήση, κατά τη διάρκεια ή 
και πριν από αλλαγές στη δοσολογία, θα πρέ-
πει να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού.  Για ζώα 
που ενοχλούνται από το spray, χρησιμοποιή-
στε ένα βαμβακερό ύφασμα ή τα μαντηλάκια 
PyoClean wipes.

Spray  για  πρόληψη από πυοδερματίτιδες και 
μολύνσεις από Mallasezia spp. στο σκύλο. 

Πατενταρισμένο εκχύλισμα Phyto C-2,
Ν-Ακετυλοκυστεΐνη σε συνδυασμό με πατενταρι-
σμένο πρεβιοτικό παράγοντα,
Hemp oil (έλαιο σπόρων κάνναβης, Ω-6 και Ω-3 
απαραίτητα λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης),
Αλλαντοΐνη

• Εξισορροπεί τη χλωρίδα του δέρματος και 
ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του.

• Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων
• Καταπραΰνει τους ερεθισμούς
• Ενυδατώνει
• Αποκαθιστά την ακεραιότητα του 

υδρολιπιδικού φιλμ.

• Σε ζώα με προδιάθεση σε πυοδερματίτιδες, από 
την πρώτη στιγμή εμφάνισης του ερεθισμού.

• Ενισχυτικά της όποιας θεραπείας εφαρμόζεται
στο δέρμα σε περιπτώσεις λοιμώξεων, είτε τοπικής 
είτε συστημικής. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

CLEAN SPRAY
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