NEDERLANDS

VERZORGING DIE GOED
DOET EN BESCHERMT!

VERKOOP EXCLUSIEF VIA VET-CONCEPT

VERZORGING
DIE GOED DOET EN BESCHERMT!

V

et-Concept sluit geen compromissen. Ook niet als het om
verzorgingspreparaten gaat. Als exclusieve partner van St
Diems‘s voeren wij per direct hun unieke productreeks.
Deze handgemaakte texturen en zalven zijn de perfecte aanvulling op ons assortiment. Want wat ons voer van binnenuit
doet, ondersteunen deze verzorgingsproducten van buiten.
Gezond met huid en haar!
De huid van een viervoeter moet in de loop van zijn leven veel doorstaan: er bestaat een risico op ongedierte, ontstekingen en allergische reacties. Ook ogen, oren, tanden en de pootkussentjes hebben
veel te lijden en bijzondere verzorging nodig. Bijzonder beproefd
op het gebied van verzorging zijn natuurlijke stoffen – bijvoorbeeld
plantaardige oliën, kruidenextracten, zouten uit de Dode Zee en mineralen. Deze beschermen niet alleen, maar zijn bovendien ook bijzonder omzichtig en bevatten geen schadelijke stoffen. Daarom hebben kwaliteit en reinheid van de grondstoffen de hoogste prioriteit.
Alle preparaten worden door farmaceuten en artsen ontwikkeld en
onder strenge voorschriften van de geneeskunde in een manufactuur
in München vervaardigd. Het is daarbij zaak om de traditionele geneeskundige inzichten te verbinden met de moderne geneeskunde.
Het doet ons plezier deze uitstekende verzorgingsproducten exclusief te kunnen aanbieden. Op de volgende pagina‘s vindt u gezonde
kwaliteit die uw viervoeter zal waarderen.
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Alle productafbeeldingen soortgelijk en niet op schaal. Kleuren kunnen door het printen enigszins afwijken van het origineel.

VERZORGT EN BESCHERMT DE BESCHADIGDE HUID

VOOR EEN PIJNVRIJE WONDVERZORGING

FIRST AID+ SERUM

SILBERSPRAY + HYALURON

Bij beschadigingen, huidirritaties,
eczeem, …

Voor de eerste verzorging van beschadigingen
en wonden

FIRST AID+ SERUM is een fijn afgestemd serum, dat de beschadigde huid verzorgt met waardevolle
bestanddelen en de jeuk sterk vermindert. Het risico op een bacteriële secundaire infectie wordt
hierdoor gereduceerd. Het serum stimuleert een snelle regeneratie bij verwondingen, huidirritaties, eczeem en insectensteken en -beten, evenals bij postoperatieve hechtingen.
De door farmaceuten en dierenartsen ontwikkelde combinatie van bestanddelen waarborgt een
hoge werkzaamheid van het serum, die volgens de geneesmiddelenstandaard zorgvuldig wordt
verwerkt in onze manufactuur. Hyaluron, geneeskrachtige honing, calendula, teunisbloemolie en
lavendel zorgen voor het hoogste werkingspotentieel.

SILBERSPRAY + HYALURON wordt gebruikt voor de eerste verzorging van beschadigingen, wonden,
schuurwonden of na operaties en wordt direct op het te verzorgen gedeelte gespoten. Deze behandeling is eenvoudig, effectief en absoluut pijnloos en kan ook worden uitgevoerd bij grote wonden.
Na de applicatie blijft het microzilver echter aantoonbaar op de huid achter, waar het een lokale
antibacteriële werking heeft. De werking van hyaluron is te danken aan de ontstekingsremmende
eigenschappen. Door zijn hoge waterbindende vermogen wordt de wond gehydrateerd en de celactiviteit verbeterd. Aloë vera ondersteunt hierbij de regeneratie.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

10 ml
50 ml

8000
8001

12,00 E
29,00 E

50 ml

8007

16,50 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U VANAF PAGINA 12.
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OOK VOOR DIEREN MET ALLERGIEËN EN ECZEEMHUID

INTENSIV-FELLKUR

SHAMPOO SENSITIVE

Verzorgingsproducten voor huid en vacht

Verzorgingsproducten voor huid en vacht

De INTENSIV-FELLKUR overtuigt met zijn drievoudige werking: een droge, doffe vacht wordt intensief versterkt en verzorgd, de aangetaste huid wordt ondersteund bij de regeneratie en de jeuk
neemt af.
De kuur wordt vooral als therapiebegeleiding aanbevolen. Unieke bestanddelen zoals zink en hyaluron worden in een innovatieve formule gecombineerd met kokosolie, lavendel- en rozenolie.
Arganolie en aloë vera zorgen voor een duurzame verzorging. Lange vacht wordt weer makkelijk
kambaar.

4

Een even grondige als zachte reiniging van de huid en vacht is voor tal van huid- en vachtaandoeningen tijdens de therapie van essentieel belang. De SHAMPOO SENSITIVE reinigt mild terwijl gevoelige huid en vacht tegelijkertijd verzorgd wordt en zorgt er dankzij de uitgebalanceerde
pH-waarde voor dat de huidbalans op pijl blijft.
Deze lijn vermijdt bewust synthetische parfums, kleurstoffen en conserveringsmiddelen, waardoor
een hoge mate van tolerantie en verzorging gewaarborgd is. Zeezout vermindert de jeuk en mineraliseert de huid. Waardevolle plantaardige oliën ondersteunen de natuurlijke beschermingsfunctie van de huid en zorgen voor een glanzende vacht. Arganolie stimuleert de celvernieuwing,
beschermt tegen vochtverlies en is rijk aan vitamine E. Avocado-olie werkt intensief regenererend,
versterkt de huidbeschermende barrière en verzorgt ruwe, zeer droge huid. Door de bijzondere milde receptuur die verrijkt is met kamille, duizendblad en melisse is de shampoo ook geschikt voor
dieren met een allergie en eczeemhuid, maar ook voor puppy‘s.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

250 ml

8003

17,50 E

250 ml

8006

17,50 E
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Alle productafbeeldingen soortgelijk en niet op schaal. Kleuren kunnen door het printen enigszins afwijken van het origineel.

INTENSIEVE VERZORGING, VERSTERKING EN REGENERATIE

GOED BESCHERMD – NIET ALLEEN IN DE WINTER

PFOTENPFLEGE
Verzorgingsproducten voor belaste en
schrale huid van de pootkussentjes

ST. DIEM’S PFOTENPFLEGE kiest voor de bewezen werking van hertentalg en calendula. Aangetaste,
belaste poten met scheurtjes worden in een mum van tijd weer soepel en elastisch. De beschermende eigenschappen versterken de potenkussens tegen externe milieu-invloeden, zoals split en
strooizout en verbeteren de structuur van de kussens. Letsel en verharde decubitus (ligplekken)
worden ondersteund bij hun regeneratie.
Profylactisch, regelmatig gebruik beschermt tegen ongewenste eeltvorming en houdt de poten soepel, elastisch en dus zeer goed beschermd tegen toekomstige externe invloeden.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

60 ml

8005

16,50 E
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KALMEERT MET AANGENAME GEUR

KISSENSPRAY – BERUHIGEND
Ter ontspanning in stressvolle situaties

De KISSENSPRAY – BERUHIGEND heeft een prettige en rustgevende geur en zorgt voor een gezond
welbevinden. De etherische oliën van de spray zijn puur natuurlijk en hebben een angstreducerende en ontspannende werking op het dier in stressvolle situaties zoals bijvoorbeeld in de auto, bij
de dierenarts, bij het ontwaken na operaties of bij sterke belasting. De prettige geur van lavendel
uit de Provence is een probaat middel uit de aromatherapie. Tegelijkertijd bindt de KISSENSPRAY –
BERUHIGEND vervelende geurtjes, zonder ze te overstemmen.
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Inhoud

Art.nr.

Prijs

50 ml

8002

23,50 E

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220 · VOOR ZWITSERLAND: 08 00 / 66 55 22 · VOOR LËTZEBUERG: 80 02 / 43 05

Alle productafbeeldingen soortgelijk en niet op schaal. Kleuren kunnen door het printen enigszins afwijken van het origineel.

NATUURLIJKE MELKZUREN EN ROZEMARIJN

MET ALOË VERA, ZINK EN LAVENDEL

OHREN-SPÜLUNG

OHREN-TROPFEN

Verzorgingsproducten voor de oorschelp
en uitwendige gehoorgang

Verzorgingsproducten voor de oorschelp
en uitwendige gehoorgang

De OHREN-SPÜLUNG verwijdert voorzichtig vastzittend oorsmeer, verlicht de jeuk, ontdoet de gehoorgang van vervelende geurtjes en voorkomt ontstekingen, bacteriën- en schimmelaandoeningen. Natuurlijk melkzuur gecombineerd met plantaardige detergentia en rozemarijn reinigen op
een milde en effectieve manier. Onze bewezen combinatie van microzilver, zink en lavendel hebben
een verlichtende, antiseptische en verzorgende werking. De reiniger kan preventief en ondersteunend in acute gevallen gebruikt worden.

De OHREN-TROPFEN zijn een effectief verzorgingsmiddel, die door hun unieke combinatie van natuurlijke bestanddelen zoals aloë vera, zink en lavendel snel en effectief werken bij ontstekingen,
jeuk en mijt acuut en preventief werkt. Hamamelis is bovendien bekend om zijn lichte bloedstelpende eigenschappen en laat de huid sterker worden. Microzilver en rozemarijn hebben bovendien
een antiseptische en reinigende werking. Tot slot vormt het melkzuur een ongunstig milieu voor
schimmels en bacteriën.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

100 ml

8004

14,50 E

50 ml

8008

19,50 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U VANAF PAGINA 12.
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MET ANTIBACTERIËLE ZILVER-ION-TECHNOLOGIE

DENTADIEM ZAHNCREME –
ENZYMATISCH

ZAHNREINIGER
DENTAL MICRO-FLEECE

Verzorgingsproducten voor tandvlees en tanden

Voor het reinigen van tanden

DENTADIEM ZAHNCREME – ENZYMATISCH is een milde maar effectieve tandpasta voor dieren. Met
enzymen en kiezelzuur reinigt het de tanden intensief en het verzorgt tandvlees en de slijmvliezen in de mond. De mondflora wordt geoptimaliseerd en duurzaam gestabiliseerd. Bij regelmatig
gebruik heeft de tandpasta een preventieve werking tegen tandplak, tandsteen en een vervelende
mondgeur. Zo wordt voorkomen dat er zich overmatig bacteriën in de bek vestigen, wat ertoe bijdraagt dat uw huisdier lang gezond blijft. De combinatie van verzorgende stoffen is door farmaceuten en dierenartsen ontwikkeld.

De ZAHNREINIGER reinigt tanden, tandvlees en tong van honden en katten effectief. Dankzij zijn
antibacteriële zilver-ion-technologie bindt de ZAHNREINIGER bacteriën en bevrijdt het gebit van
aanslag, tandsteen en tandplak, slechte adem wordt verminderd. Passend voor alle vingerafmetingen Vrij van chemische additieven.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

75 ml

8009

11,50 E

---

8014

7,50 E
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GEZONDE TANDEN MOETEN WORDEN VERZORGD

REINIGING EN VERZORGING ZONDER BRANDENDE OGEN.

AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA
Verzorgingsproducten voor rondom de ogen

De AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA lost verhardingen en vuil op in de omgeving van de ogen van
uw huisdier. Aloë vera, zeezout en euphrasia beloven een zachte reiniging van de omgeving
van de ogen - geheel zonder brandende ogen. Samen de kracht van de toverhazelaar (hamamelis) helpen zij de omgeving van de ogen te kalmeren en te regenereren. Jeuk wordt minder.
De AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA kan dagelijks gebruikt worden.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U VANAF PAGINA 12.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

30 ml

8012

11,50 E
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WERKZAME STOFFEN OP PLANTAARDIGE BASIS.

UMGEBUNGSSPRAY
ANTI-TIQUE
Teken, vlooien, mijten

De UMGEBUNGSSPRAY ANTI-TIQUE beschermt uw huis dankzij extracten van de citroeneucalyptus
en extracten uit de zwarte peper profylactisch tegen teken, vlooien en mijten. Het insectenwerende
middel verdrijft vervelend ongedierte en voorkomt daarmee dat deze zich kunnen nestelen in de
omgeving van uw huisdier. Kan profylactisch zoals bij infectie met allerlei soorten ongedierte gebruikt worden. Werkzame stoffen op plantaardige basis.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

250 ml

8011

19,50 E

WAARSCHUWING

OPMERKING: Ga voorzichtig te werk met het insectenwerende middel. Lees voor gebruik altijd het etiket en
de productinformatie.
BAuA Reg.-Nr.:
N-69909
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BESCHERMT OP NATUURLIJK WIJZE

MET PLANTAARDIGE EXTRACTEN VAN GOUDSBLOEM EN HAMAMELIS

ANTI-TIQUE SPRAY
ZECKEN & FLÖHE & CO.

DERMA PFLEGE SPRAY –
MINERALISIEREND

Teken, vlooien, muggen

Verzorgingsproduct bij geïrriteerde huid
met schilfers en jeuk

Werkzame stof tegen teken, vlooien en muggen voor mens en dier. Das ANTI-TIQUE SPRAY
ZECKEN & FLÖHE & CO. beschermt tegen op volkomen natuurlijke wijze tegen teken, (zand-) vlooien, muggen en andere insecten. De natuurlijke formule van citroen-eucalyptusextract, lavendel
en kokosolie werkt tegelijk effectief beschermend en dankzij de hoogwaardige oliën verzorgend
voor de huid. Daarnaast is de spray geschikt voor zowel mens als dier. De ANTI-TIQUE SPRAY
ZECKEN & FLÖHE & CO. houdt vervelend ongedierte op afstand door zijn geur. Daardoor lukt het om
helemaal af te zien van giftige en chemische substanties. Voor de wandeling op de vacht of op de
huid aanbrengen, werkt maximaal 4 uur.

DERMA PFLEGE SPRAY – MINERALISIEREND is een milde maar intensieve verzorgingsspray op basis
van natuurlijke bestanddelen. Verzorgende mineralen, natuurlijk zeezout en voedende bestanddelen zoals aloë vera, calcium-pantothenaat en magnesium helpen de huid snel te herstellen. Waardevolle plantaardige extracten van goudsbloemen en hamamelis verzorgen de huid en versterken
de huidbeschermingslaag. Schilferige en geïrriteerde huid wordt met vocht verzorgd, jeuk wordt
voelbaar minder.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

100 ml

8010

15,50 E

250 ml

8013

17,50 E

WAARSCHUWING

OPMERKING: Ga voorzichtig te werk met het insectenwerende middel. Lees voor gebruik altijd het etiket en
de productinformatie.
BAuA Reg.-Nr.:
N-66494

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U VANAF PAGINA 12.

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE

11

GOEDS IN!

INDICATIES

DAAR ZIT VEEL

Geen compromissen want het gaat om het welzijn van onze
geliefde viervoeters! Dat is de grondregel van Vet-Concept, de
specialist voor gezonde diervoeding. En het is ook het devies
van St. Diem‘s, onze partner voor verzorgingsproducten.
Zoals Vet-Concept staat St. Diem’s voor kwaliteit en transparantie. Daarom is op de volgende pagina‘s in het detail vermeld uit welke hoogwaardige bestanddelen de verzorgingsproducten van St. Diem‘s bestaan. Zo weet u zeker dat u iets goeds doet voor uw dier.
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TOEPASSING

BESTANDDELEN

In ons productoverzicht vindt u meer informatie over de
bestanddelen die St Diem´s gebruikt.

FIRST AID+ SERUM

SILBERSPRAY+ HYALURON

voor honden en katten

voor honden en katten

Ter ondersteuning bij de wondgenezing en vermindering van beschadigingen, ontstekingen en ziektes
van de huid. Ook geschikt bij ectoparasieteninfecties.

Ter behandeling van verse beschadigingen vooraf bij
iedere indicatie van het First Aid+ Serum voor een
antiseptische en verzorgende behandeling van de
huid. Ook geschikt bij ectoparasieteninfecties.

Aqua Purificata, Propylene Glycol, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Calendula
Officinalis Oil, Oenothera Biennis Oil, Sclerocarya
Birrea (Marula) Oil, Mel, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Sodium
Hyaluronate, Xanthan Gum, Niacinamide, Calcium
D-Pantothenate, Tocopherol, Lecithin, Zinc Chloride,
Haematococcus Pluvialis Extract, Sea Water, Ascorbyl Palmitate, Sodium Citrate, Citric Acid, Lavandula
Angustifolia Oil, Rosa Damascena Destillate

Aqua Purificata, Propylene Glycol, Glycerin, Silver
(Micronized), Calcium Pantothenate, Sodium Hyaluronate, Sodium Citrate, Aloe Barbadensis Extract,
Xanthan Gum, Citric Acid

Meerdere keren per dag dun aanbrengen, zodat
het gehele getroffen gebied is bedekt. De duur
van het gebruik is afhankelijk van de therapeutische noodzakelijkheid resp. van het soort, de
hevigheid en het verloop. Laat u hiervoor adviseren
door uw dierenarts. Voor de beste resultaten wordt
aanbevolen om voor het gebruik van FIRST AID+
SERUM SILBERSPRAY+ HYALURON te gebruiken.

Na het schudden royaal en gelijkmatig erop spuiten,

Alleen voor uitwendig gebruik.

Alleen voor uitwendig gebruik.

zodat het gehele verwonde gebied bedekt is. De
duur van het gebruik is afhankelijk van de therapeutische noodzakelijkheid resp. van het soort, de
hevigheid en het verloop. Laat u hiervoor adviseren
door uw dierenarts. Voor de beste resultaten wordt
aanbevolen om na het gebruik van SILBERSPRAY+
HYALURON het FIRST AID+ SERUM te gebruiken.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220 · VOOR ZWITSERLAND: 08 00 / 66 55 22 · VOOR LËTZEBUERG: 80 02 / 43 05

PFOTENPFLEGE

KISSENSPRAY – BERUHIGEND

voor honden en katten

voor honden en katten

voor honden

Intensieve verzorging na het wassen van de vacht.
Intensieve verzorging van aangedane huid en aangetaste vacht. Kan ook zonder van tevoren wassen
gebruikt worden.

Bij allerlei soorten vuil, parallel aan de therapie
bij honden met een allergie. Vooral voor puppy‘s,
honden met een gevoelige huid en honden die tot
allergieën neigen.

Profylactisch voor de verzorging en de bescherming
tegen beschadigingen, strooizout en warm asfalt.
Therapeutisch bij beschadigingen en ontstekingen
van de pootkussentjes, tussen de tenen en de gehele
poot. Ook zeer geschikt bij ligplekken.

Gebruik bij eventuele angstige en stresvolle situaties
om te helpen te ontspannen. Ter verhoging van het
welzijn bij zieke dieren maar ook in het normale
dagelijks leven.

Aloe Barbadensis Gel*, Propylene Glycol, Argania
Spinosa Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin , Laurylglucoside, Polyglycery L-2 Dipolyhydroxystearate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Xanthan Gum, Sodium
Hyaluronate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Zinc Oxide, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Sodium
Citrate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia Oil, Rosa
Damascena Flower Oil*

Aloe Barbadensis Gel*, Coco Glucoside, Propylene
Glycol, Glycerin, Maris Sal, Xanthan Gum, Argania
Spinosa Oil*, Persea Gratissima Oil*, Cocos Nucifera
Oil*, Sodium Citrate, Citric Acid, Chamomilla Recutita
Flower Oil*, Achillea Millefolium Oil*, Melissa Officinalis Leaf Oil*

Cocos Nucifera Oil, Sorbitan Olivate, Calendula
Officinalis Oil, Cera Alba, Tocopheryl Acetate, Adeps
Cervidae, Squalane, Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl
Palmitate, Lavandula Angustifolia Oil, Rosa Damascena Flower Oil

Aqua Purificata, Ethanol, Ordenone, Lavandula
Angustifolia Oil

*uit gecontroleerde biologische teelt

*uit gecontroleerde biologische teelt

Wij adviseren de vacht met de SHAMPOO SENSITIVE
te reinigen en de INTENSIV-FELLKUR vervolgens in de
nog vochtige vacht te masseren. Mocht een voorafgaande wasbeurt niet mogelijk zijn, dan kan de kuur
als alternatief ook in de droge vacht worden aangebracht. Enkele minuten laten inwerken en vervolgens
naar believen uitwassen of in de vacht laten zitten.
Afhankelijk van de vacht- en huidconditie wordt een
herhaaldelijk tot dagelijks gebruik aanbevolen tot
een aanzienlijke verbetering is opgetreden.

SHAMPOO SENSITIVE is een geconcentreerde oplossing en kan zeer spaarzaam worden gebruikt. Na het
inzepen in de vochtige vacht met lauwwarm water
volledig uitwassen en zachtjes droogwrijven.

Profylactisch dagelijks voor het wandelen inmasseren.
Bij scheurtjes of beschadigingen 2-3 keer per dag het
desbetreffende gebied royaal bedekken met PFOTENPFLEGE. Afhankelijk van de ernst van de beschadigingen dik aanbrengen en afdekken met een pootverband. Deze meerdere keren per dag verwisselen.
Voor het beste resultaat op open plekken van de
kussens vóór de applicatie van de PFOTENPFLEGE de
SILBERSPRAY+ HYALURON gebruiken.

De KISSENSPRAY – BERUHIGEND is niet bestemd
voor gebruik op het huisdier zelf. De spray kan
uitsluitend bestemd voor het mandje, de deken of
het kussen gebruikt worden. De spray mag niet in
de buurt van open vuur worden gebruikt en dient
niet op plastic (zoals bijvoorbeeld transportboxen)
te worden gebruikt. Alleen op textiel aanbrengen.
Neem aub een spuitafstand van ca. 20 cm in acht.

Alleen voor uitwendig gebruik.

Alleen voor uitwendig gebruik.

TOEPASSING

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U VANAF PAGINA 12.

CONCENTRAAT: Verdunnen in verhouding 1:10.

BESTANDDELEN

SHAMPOO SENSITIVE

voor honden en katten

INDICATIES

INTENSIV-FELLKUR

Alleen voor uitwendig gebruik.
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INDICATIES
BESTANDDELEN
TOEPASSING

OHREN-SPÜLUNG

OHREN-TROPFEN

voor honden en katten

voor honden en katten

ZAHNREINIGER
DENTAL MICRO-FLEECE

voor honden en katten

voor honden en katten

Profylactisch voor de reiniging en verzorging van de
uitwendige gehoorgang. Therapeutisch bij allerlei
soorten vuil, ongeacht of het een ontsteking, bacterie
of parasiet betreft.

Profylactisch ter verzorging en verbetering van het
oormilieu. Therapeutisch ter ondersteuning van de
wondgenezing bij alle voorkomende ziekten van het
uitwendige oor.

Voor de intensieve reiniging van de tanden bij slechte adem, optimalisatie van de mondflora en proflylactisch ter voorkoming van tandplak, tandsteen
en ontstekingen van het tandvlees.

Voor de reiniging van tanden, tandvlees en tong van
het huisdier.

Aqua, Glycerin*, Polyglyceryl-4 Caprate, Zinc Sulfate, Sodium Benzoate, Coco-Glucoside, Lactic Acid,
Potassium Sorbate, Sclerotium Gum, Lavandula
Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Silver (Micronized)

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin*,
Polyglyceryl-4 Caprate, Panthenol, Zinc Sulfate, Sodium Benzoate,Sclero- Tium Gum, Potassium Sorbate,
Lactic Acid, Silver (Micronized), Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Citric Acid,
Hama- Melis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf/Twig
Extract, Lactic Acid

Aqua, Dicalcium Phosphate Dihydrate,
Glycerin, Propylene Glycol, Hydrated Silica, Sorbitol,
Maltodextrin, Subtilisin, Lipase, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Sodium Myristoyl Glutamate, Sodium
Citrate, Citric Acid

De gebruikte microvezel voldoet aan de Ökotex-standaard 100. Antibacterieel dankzij zilverionen.

*uit gecontroleerde biologische teelt

*uit gecontroleerde biologische teelt

Voor gebruik in de uitwendige gehoorgang. Voor
gebruik schudden en tot lichaamstemperatuur
opwarmen. In acute gevallen 1-2 x per dag een
beetje reiniger in de gehoorgang aanbrengen. Vervolgens achter het oor zachtjes masseren. De hond
schudt het losgeweekte vuil automatisch uit zijn oor.
Vervolgens het oor voorzichtig reinigen met een
schoon doekje of wattenbolletje.

Voor gebruik in de uitwendige gehoorgang. Voor
gebruik dienen de OHREN-TROPFEN op lichaamstemperatuur te zijn. In acute gevallen 1-2 x per
dag een paar druppels met de pipet voorzichtig in
de oorschelp druppelen of met een wattenbolletje
aanbrengen. Vervolgens achter het oor zachtjes
masseren.

De DENTADIEM ZAHNCREME dun op de ZAHNREINIGER aanbrengen, lippen voorzichtig optillen en
vervolgens tanden en tandvlees er zacht mee inmasseren. Profylactisch een keer per week, bij acute tandplak tot een keer per dag gebruiken tot het gewenste
resultaat bereikt is. Reuk- en smaakloos. Geschikt
voor puppy‘s en dieren met een allergie.

Schuif de wijsvinger in de ZAHNREINIGER en trek
daarbij de veiligheidslus over de middelvinger.
Maak het topje van de vingertandenborstel een
beetje vochtig. Reinig de tanden van alle kanten
met lichte cirkelvormige bewegingen. Daarna kan
ook het tandvlees gemasseerd en de tong gereinigd
worden. Na elk gebruik met warm water afspoelen en
laten drogen. Voor betere resultaten samen met de
DENTADIEM ZAHNCREME gebruiken.

De reiniging van de gehoorgang dient alleen door
een dierenarts te worden uitgevoerd.
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Alleen bij intact trommelvlies gebruiken.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220 · VOOR ZWITSERLAND: 08 00 / 66 55 22 · VOOR LËTZEBUERG: 80 02 / 43 05

AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA

UMGEBUNGSSPRAY ANTI-TIQUE
voor honden en katten

voor honden en katten

ANTI-TIQUE SPRAY
ZECKEN & FLÖHE & CO.

DERMA PFLEGE SPRAY –
MINERALISIEREND

voor honden

voor honden en katten

Ter bescherming tegen teken (zand-)vlooien, muggen en andere insecten op mens en dier.

Voor de intensieve verzorging van geïrriteerde en
schilferige huid en voor het verminderen van jeuk.
Ook geschikt bij ectoparasieteninfecties ter verzorging van de huid.

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Propanediol, Glycerin, Xanthan Gum, Maris Sal, Euphrasia Officinalis
Extract*, Hamamelis Virginiana Extract*, Sodium
Citrate, Citric Acid

Aqua, Ethanol, Eucalyptus Citriodora Oil, Piper
Nigrum Extract*, Sodium Citrate, Citric Acid,
528/2012/EG bevat: 1,6 g / 100 g mix van cis- en
trans-p-menthaan-3,8 diol/citriodora-olie

Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Eucalyptus Citriodora Oil, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil, Lavandula Angustifolia Oill,
528/2012/EG bevat: 9,6 g / 100 g mix van cis- en
trans-p-menthaan-3,8 diol/citriodora-olie
BAuA Reg.-Nr.: N-69909

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Propylene Glycol, Glycerin, Rosa Damascena Flower Water, Magnesium
Sulfate, Maris Sal, Calcium Pantothenate, Calendula
Officinalis Extract*, Hamamelis Virginiana Extract *

*uit gecontroleerde biologische teelt

*uit gecontroleerde biologische teelt

*uit gecontroleerde biologische teelt

*uit gecontroleerde biologische teelt

Voor een zachte reiniging aanbrengen op een wattenschijfje en omgeving rondom de ogen van uw
huisdier voorzichtig schoonmaken.

Niet geschikt voor gebruik op het dier. Royaal op
het liggebied van het huisdier aanbrengen. Geen
wachttijd voor herhaaldelijk gebruik van de ligplek
na gebruik.

Royaal op vacht en huid aanbrengen. Bij dieren
poten en onderbuik extra licht bevochtigen. Bevat:
eucalyptus, citronella, citronellol. Kan allergische
reacties veroorzaken. Bij blootstelling of verdenking
een arts opzoeken. Niet uitwendig gebruiken, ogen
vrijlaten. Goed schudden voor gebruik!

Toepassing: vacht opzij doen, huid en vacht inspray-

Voor het gebruik bij sportpaden:
Dopingrelevantie conform ADMR zie bijsluiter.

Ga voorzichtig te werk met het insectenwerende
middel. Lees voor gebruik altijd het etiket en de
productinformatie.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

BAuA Reg.-Nr.:
N-69909

BAuA Reg.-Nr.:
N-66494

en. Naar behoefte de DERMA PFLEGE SPRAY –
MINERALISIEREND zacht inmasseren. De verzorging
kan zo vaak als nodig gebruikt worden. Laat u hiervoor adviseren door uw dierenarts.
Voor het gebruik bij sportpaden: Dopingrelevantie
conform ADMR zie bijsluiter.

TOEPASSING

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U VANAF PAGINA 12.

Ga voorzichtig te werk met het insectenwerende
middel. Lees voor gebruik altijd het etiket en de
productinformatie.

BESTANDDELEN

Ter bescherming tegen teken (zand-) vlooien, mijten
en andere insecten op ligplaatsen, textiel, meubels
en in de omgeving van het huisdier.

INDICATIES

Voor het voorzichtig reinigen van de omgeving rondom de ogen bij vuil en verhardingen. Voor de verzorging bij ontstekingen en tranende ogen.

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE
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VERKOOP EXCLUSIEF VIA VET-CONCEPT

