
FAKTA OM PRODUKTEN:

Allergenius® Dog 
Specialschampo
– För en mer allergivänlig hund

Unikt specialschampo som minskar mängden allergen på hunden. 
Schampot återfuktar och vårdar hundens hud på ett nytt sätt och  
ger en fin päls efter tvätt. 

Genom att tvätta hunden regelbundet (1 gång per 1-2 v) kan hunden 
bli mer allergivänlig. Våra första test visar att hundens allergennivå inte 
går tillbaka till den ursprungliga utan att ett regelbundet användande 
kan bidra till att sänka hundens allergenutsöndring.

• Djuprengörande. Tvättar effektivt bort allergen ifrån hundens hud och päls.

• Innehåller en effektiv kombination av moderna hud- och pälsvårdande  
ingredienser, som stärker huden och minskar förekomsten av allergener,  
fjällande hud och mjäll.

• Hjälper till att lugna ner hudens produktion av mjäll (där hundallergen finns). 

• Återfuktande – stärker både hud och barriärfunktioner.

• Oparfymerat – vi strävar efter att minimera alla risker för allergiska reaktioner.

• Schampot är lättflytande och enkelt att använda.

SCHAMPOTS EGENSKAPER:

En omfattande holländsk forskningsstudie* 
visade att det inte finns lågallergena 
hundraser. Allergennivåerna skilde sig 
istället markant mellan olika hundindivider 
inom samma ras. Forskarna mätte även hur 
mycket allergen som fanns i  miljön där 

hundarna hade vistats (på golv och i luft). 
Resultatet visade att hundarna lämnar ett 
avtryck i miljön och att även det skiljer sig 
avsevärt inom samtliga raser. Det innebär 
att så fort en hund har vistats i en offentlig 
miljö, riskerar hundallergiker att drabbas 

av en reaktion trots att hunden inte är kvar. 
Genom att tvätta hunden med ett allergen-
minskande schampo, tar man ett viktigt 
samhällsansvar och bidrar till att minska 
allergiska reaktioner hos personer som 
annars ovetandes kan drabbas. 

Utvecklas, produceras och marknadsförs av Medi-Tec: info@medi-tec.se • www.medi-tec.se

*Källa: Vredegoor et al, Journal of Allergy and Clinical Immunology, volym 130, 2012
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Minskar allergen 
Vårdar huden
Återfuktar

Oparfymerat

250 ml 
6 flaskor/krt
Rek. konsumentpris: 290 kr
Artikelnr: 1020
Hållbar: 2,5 år 
(gäller oöppnad frp – se botten på flaskan)

Kan orsaka allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
Medi-Tec Research & Development info@medi-tec.se  www.medi-tec.se

Ingredienser: Sodium myreth sulfate, Sodium cocoyl glutamate, Sodium lactate, 
Butyleneglycol, Panthenol, Urea, Caprylyl glycol, Niacinamide, Ethyl lauroyl 
arginate, Piroctone olamine, Arginine PCA, Polyglyceryl-5 oleate, Glycerin, 
PEG-120 methyl glucose oleate, Polyquaternium-10, Ethyl lauroyl arginate HCl.

ALLERGIVÄNLIG HUND – ETT SAMHÄLLSANSVAR
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