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HidraSense Spray

HidraSense Spray

USO VETERINÁRIO
USO EXTERNO

Vetriderm HidraSense Spray é uma solução dermatológica
para hidratação e proteção da pele delicada de cães e gatos.
Contém ingredientes hidratantes naturais que ajudam a proteger peles sensíveis e delicadas e a controlar o ressecamento
causado por banhos frequentes ou pelo uso de secador, entre
outros agentes externos.
Vetriderm® HidraSense Spray apresenta uma exclusiva combinação de óleo de lanolina e óleo de cártamo, que garante a
manutenção da integridade da barreira cutânea, além de conferir brilho e maciez à pelagem. Sua tecnologia inovadora mantém a película lipídica da pele do animal protegida por mais
tempo, garantindo uma pele muito mais saudável.
Composição: Deidroacetato de Sódio, Diazolidinil Ureia e Iodopropinil Butilcarbamato, Óleo Mineral, Óleo de Cártamo, Lanolina, Hidróxido de Sódio, Crospolímero de Acrilatos, Glicerina, Polissorbato 80, Laurato de Sorbitano, Poligliceril-4 laurato,
Dilauril Citrato, Água e Fragrância.
Indicações: Vetriderm® HidraSense Spray é indicado para
melhoria das condições da pelagem, como brilho, maciez e desembaraço. Seu uso frequente é recomendado especialmente
em animais com pele seca e/ou sensível.
O produto pode ser aplicado após o banho ou sempre que houver necessidade de hidratação, de acordo com a recomendação
do médico veterinário.
Modo de usar: Agitar bem antes de usar. Utilizar diretamente
sobre a pelagem limpa, borrifando quantidade suficiente para
espalhar o produto por toda a pele. Recomenda-se o uso de
uma escova, para melhor distribuição do produto. O produto
também pode ser utilizado no último enxágue do banho. Para
tanto, recomenda-se adicionar 3 tampas do produto em 1 litro
de água, misturar bem e aplicar a mistura uniformemente sobre o pelo.
®
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Precauções: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para uso tópico somente em animais. Evitar o contato
com os olhos. Em caso de uso em desacordo com as recomendações ou na presença de efeitos adversos em humanos ou
animais, o médico ou o médico veterinário, respectivamente,
deverão ser consultados. Podem ocorrer irritações na pele ou
mucosa em animais hipersensíveis a algum dos componentes
do produto. Em caso de intolerância suspender o uso do produto e consultar o médico veterinário.
Armazenamento: Conservar o produto em local seco, em temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz direta e fora
do alcance de crianças e animais domésticos.
Conteúdo: 250 mL
Proprietário: Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100, São Paulo - SP
CNPJ 18.459.628/0001-15
Fabricante: Ipanema Indústria de Produtos
Veterinários LTDA - Rodovia Raposo
Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra
CNPJ 64.487.015/0001-52
Responsável Técnica:
Léa B. H. Lucas. CRMV-SP 8290
Produto Isento de Registro
Indústria Brasileira
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