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USO VETERINÁRIO

Vetriderm® Shampoo Neutro Profissional é uma formulação
com tensoativos suaves, com pH fisiológico, especialmente elaborada para limpeza da pele de cães e gatos, adultos ou filhotes, inclusive em animais com peles sensíveis.
A tecnologia exclusiva de Vetriderm® Shampoo Neutro Profissional promove a limpeza de forma eficiente, sem agredir a
pele dos animais. O produto é indicado para uso frequente, e não
compromete a integridade cutânea e a função da barreira epidérmica, mantendo o pelo brilhante e sedoso.
Composição: Metil isotiazolinona, Cocoamidopropil betaína,
Amida 90, Lauril éter sulfato de sódio, Fragrância, Ácido cítrico,
Cloreto de sódio, Água
Indicações: Vetriderm® Shampoo Neutro Profissional é indicado nos banhos para a higiene de rotina de cães e gatos incluindo animais que possuem peles sensíveis.
Modo de usar: Produto concentrado. Diluir na proporção de uma
parte do produto para quatro partes de água. Molhar os pelos
completamente e aplicar em quantidade suficiente para produzir
espuma abundante. Espalhar o shampoo por todo o corpo do animal e massagear bem a pelagem. Deixar o shampoo agir em contato com a pele por 5 a 10 minutos e enxaguar bem. Se necessário, pode-se repetir a lavagem. O produto pode ser usado semanalmente ou conforme recomendação do médico veterinário.
Para um melhor aproveitamento das características e benefícios
do produto, no uso profissional, recomenda-se diluir diariamente
a quantidade necessária de shampoo que será utilizada.
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
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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: 1 litro
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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