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TERMÉKISMERTETŐ 

Egyben címke 125 ml és 200 ml-es flakonhoz 

 

1. A készítmény neve 

Sebolytic sampon 

 

2. Termékforma 

Sampon 

 

3. A készítmény összetétele, a hatóanyagokra vonatkozóan mennyiség is 

Tisztított víz, Texapon EVR, Nátrium laureth szulfát, Kokamidopropil betain, 

mikrokapszulák (Spherulites),Vitamin F glicerinészter, Nátrium-szalicilát, Pirokton 

olamin, B6 vitamin, Cink-glukonát, Imidazolidinil urea, Teafa olaj 

 

4. Célállatfajok 

Kutya, macska, ló 

 

5. A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, 

javallatok 

A Sebolytic sampont kifejezetten kutyák és macskák bőrének zsírosodással, korpázással járó 

betegségeinek kiegészítő kezelésére fejlesztettek ki. Eltávolítja a korpát és egyéb szöveti 

törmeléket, váladékot. Kátrányt nem tartalmaz. A Sebolytic innovatív alkotóelemei segítenek: 

eltávolítani a felesleges mennyiségben keletkező hámpikkelyeket (szalicilsav), szabályozni a 

keratinizációs folyamatot (linolén és gamma-linolénsav), szabályozni a faggyútermelést (cink-

glükonát és B6-vitamin, szabad és védett formában), helyreállítani a bőr ökoszisztémáját, a 

mikroflóra egyensúlyát (pirokton-olamin), csökkenteni a viszketést (teafa-olaj). Az új összetétel 

a Virbac által szabadalmaztatott Spherulites mikrokapszuláknak köszönhetően lehetővé teszi 

a hatóanyagok folyamatos, és ellenőrzött felszabadulását a bőr felszínén az elnyújtottabb 

hatást érdekében. A szalicilsav elősegíti a bőr hámlását, a linolén és gamma linolénsav elősegiti 

a keratinizáció folyamat normális szabályozását, a spherikulákba zárt mikrokapszulázott Zn 

glükonát + B6 vitamin a faggyútermelést normalizálását támogatja, a pirokton olamin elősegiti a 

bőr természetes mikroflórájának fenntartását, a teafa olaj csökkenti a viszketést. A 

mikrokapszula (Spherulites) a Virbac által kifejlesztett, egyedülálló védőrendszer, amelynek 

révén a sampon hatóanyagai fokozatosan, kontrollált módon jutnak a bőr felületére.  

6. Adagolás és az alkalmazás módja 

Az állat szőrét meleg vízzel meg kell nedvesíteni, majd a Sebolytic sampont a bőrön és a 

szőrzeten egyenletesen eloszlatni. Masszírozzuk át az egész testfelületet, majd öblítsük le a 

sampont. Újra samponozzuk be az állatot, de csak 5-10 perc elteltével mossuk le a sampont bő, 

meleg vízzel. Heti egy két alkalommal használandó, ha az állatorvos másképp nem rendeli el. 

Kizárólag külsőleg alkalmazható! Szembe ne kerüljön! Alkalmazás módja: Naponta, vagy heti 

két-három alkalommal használható a tünetek megszűnéséig.  

7. Ellenjavallatok nem ismeretesek. 

8. Mellékhatások nem ismeretesek. 

9. Figyelmeztetések  

Kizárólag külsőleg alkalmazható. Szembe ne kerüljön.  

 

10. Lejárati idő 

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 2 évig. 

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! 

 

11. Tárolási előírások 

30°C alatt tárolandó. 

12. Csomagolás (a tartály vagy csomagolóanyag jellege, kiszerelési egységek) 
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125 ml, 200 ml polietilén tartályban 

13. „Gyermekek elől elzárva tartandó! ” felirat  

14. „Kizárólag állategészségügyi vagy állatápolási célra! ” felirat  

15. A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja  

16. A gyártó és a forgalmazó neve és címe 

Virbac S.A. 

1
ère

 avenue – 2065 m – L.I.D. 

06516 Carros 

FRANCE 

+ 33 (0)4 92 08 73 04 

+ 33 (0)4 92 08 73 48 

  

17. A készítmény nyilvántartási száma  

271/1/2011 MgSzH ÁTI (125 ml) 

271/2/2011 MgSzH ÁTI (200 ml) 

 
Gyártási szám: 

Lejárati idő: 

 

 


