Allergenius® Dog
Specialbalsam

Leave in
mousse

– För en mer allergivänlig hund
Unikt specialbalsam som innehåller ingredienser som vårdar och återfuktar
huden, minskar hudirritation samt stärker hudbarriären och därmed minskar
förekomsten av allergener. Balsamet är en leave in-produkt som inte ska sköljas
ur pälsen och som dessutom ger pälsen en fin lyster.
Specialbalsamet kan användas efter tvätt men också mellan tvättarna för att
ytterligare vårda huden – speciellt vid torr hud som behöver extra omvårdnad.
Rekommenderas även att användas preventivt på ställen där hunden lätt får
irriterad hud tex mellan tårna. Allergenius® Specialbalsam, mousse lämpar sig
speciellt väl för mindre hundar, eller hundar som tycker att Allergenius® Specialbalsam, spray känns obehagligt. Precis när balsamet applicerats kan vissa
pälstyper upplevas lite ”tunga eller klibbiga”, men det ändras när pälsen torkar.
Dosera efter hundens pälstyp.

BALSAMETS EGENSKAPER:
Stärker och återfuktar

• Återfuktar och vårdar huden.

Ger pälsen fin lyster

• Innehåller en effektiv kombination av moderna hud- och pälsvårdande ingredienser och som stärker hudbarriären och därmed minskar förekomsten av allergener.

Reder ut tovor

• Bidrar till att motverka hudirritation och mjällbildning (där hundallergen finns).

Oparfymerad

• Oparfymerat – vi strävar efter att minimera alla risker för allergiska reaktioner.
• Ger pälsen en fin lyster.
• Hjälper till att reda ut tovor.
• Svensktillverkad.

FAKTA OM PRODUKTEN:
150 ml

Ingredienser: Aqua, Urea, Panthenol, Propanediol, Glycerin, Sodium lactate,
Niacinamide, Sodium caproyl/lauroyl lactylate, Ethyl lauroyl arginate, PEG-40
hydrogenated castor oil, Arginine PCA, Polyglyceryl-5 Oleate, Caprylylglycol,
Polyquaternium 10, Piroctone olamine, Citric acid.

6 flaskor/krt
Rek. konsumentpris: 249 kr

7 350086 150032

Artikelnr: 1022
Hållbar: 1 år

(gäller oöppnad frp, se botten på flaskan)

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 allergenminskande schampo, tar man ett viktigt
samhällsansvar och bidrar till att minska
allergiska reaktioner hos personer som
annars ovetandes kan drabbas.

*Källa: Vredegoor et al, Journal of Allergy and Clinical Immunology, volym 130, 2012
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