StrongSkin
Unik pleje til hud og pels

• S
 trongSkin Start Up – når skaden er
sket. Indholdet af bl.a. tea tree oil er
kendt for at dræbe svamp og bakterier
i koder og pels og hjælpe huden til at
hele. Meget lydsvag pumpe, der ikke
forskrækker dyret.
• S
 trongSkin Follow Up – anbefalet
efterbehandling. Fed creme til tynd og
følsom hud, der behøver ekstra styrke
og fleksibilitet. Vi anbefaler StrongSkin
Follow Up som genopbyggende
behandling efter brug af StrongSkin
Start Up.
• S
 trongSkin Wash – præventiv indsats.
Meget effektiv sæbe, der plejer dyrets
hud og pels og forebygger irritationer.

Brugsanvisning
	Alle produkter skal anvendes på ren og
tør hud.

og efter behov det ramte område.
Fordeles nænsomt med hånden.
StrongSkin Wash: Påføres direkte
og efter behov på det udsatte
område. Fordeles nænsomt med
hånden, og skummes op med lidt
vand. StrongSkin Wash skylles ud
med rigelige mængder vand efter 2
minutters massage.
	StrongSkin-serien er udelukkende til
udvortes, veterinær brug. StrongSkin
er IKKE et lægemiddel, og dyrlægen
skal altid kontaktes, hvis du er i tvivl
om dit dyrs helbred.

Opbevaring
	Opbevares tørt og udenfor direkte
sollys.

Holdbarhed
	Fra produktionsdato:
StrongSkin Start Up: 24 måneder
StrongSkin Follow Up: 30 måneder
StrongSkin Wash: 24 måneder

Pakninger
	StrongSkin Start Up: 150 ml
StrongSkin Follow Up: 200 ml
StrongSkin Wash: 250 ml

	
StrongSkin Start Up: Spray direkte på
Indhold
det ramte område og fordel nænsomt,
	StrongSkin produktserien har et
eventuelt med en ren svamp, klud eller
højt indhold af essentielle olier og
lignende. Svamp eller klud kasseres
naturlige planteolier.
efter brug og bør af hygiejnehensyn ikke
bruges på andre dyr.
	
StrongSkin Follow Up: Påføres direkte
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	StrongSkin er en meget alsidig 3-trins
hudplejeserie til dyr, som både
forebygger skader og genopbygger
dyrenes hud og pels. Alle StrongSkin
produkterne er udviklet til sart og
skrøbelig hud. De kan anvendes
individuelt, men tilsammen udgør de en
unik og naturlig pleje og beskyttelse.
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