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- PROSPECT -

ŞAMPON HERBA-VITAL pentru CABALINE
- flacoane x 200 ml, 1 L şi 5 L -

CONŢINE EXTRACT DE:
o BRUSTURE (Arctium lappa - radix)
o MESTEACĂN (Betula pendula - folium)
o COADA CALULUI (Equisetum arvense - folium)
o NUC (Juglans regia - folium)
o MUŞEŢEL (Matricaria chamomilla - flos)
o JALEŞ DE GRĂDINĂ (Salvia officinalis -folium)
o URZICĂ (Urtica dioica - radix et folium).
Şamponul mai conţine lauriletersulfat de sodiu,  cocodiethanolamin, cocoamidopropil-

betain, acrilamid-dimetil-diallyl-amonium clorid, conservant, parfum,  clorură de sodiu, apă.

BENEFICII EXTRACT DE PLANTE MEDICINALE:
•protejează pielea de infectii bacteriene, fungice cu rol antiseptic
•întărește firul de păr, lăsând sănătos și strălucitor
•previne căderea părului
•previne iritațiile și inflamațiile cu rol antiinflamator
•combate mătreața și alopecia
•ajută la regenerarea tegumentelor
•bogat în antioxidant
•ajută la reducerea transpirației excesive
•benefic pentru păr gras
•conține vitamine naturale și oligominerale benefice pentru păr și piele
•reduce îmbătrânirea pielii
•calmează arsurile solare
•ajută la creșterea părului

INDICAŢII:
Se recomandă pentru întreţinerea şi igienizarea părului la cabaline. Şamponul Herba-vital

datorită  compoziţiei  are  un efect  nutritiv  pentru epidermă şi  firul  de păr.  Dă luciu şi  strălucire
părului.  Combate  căderea  părului.  Datorită  componenţilor  în  lauriletersulfat  de  sodiu,
cocoamidopropil-betain,  cocodiethanolamid,  (substanţe  tensioactive  -  detergenţi),  dizolvă  şi
emulsifică murdăria în lichidul de spălare. Parfumul din şampon are efect dezodorizant.

MOD DE ADMINISTRARE:
Uz extern, se umectează părul cu apă caldă, apoi se aplică şi se dispersează şamponul. După

5-10 minute de acţiune, şamponul se îndepărtează prin clătire repetată cu apă caldă. Se usucă părul
cu un prosop sau aer cald sau se ţine animalul în încăpere caldă până la uscarea părului.

PRECAUŢII:
A se evita contactul direct cu ochii şi zonele sensibile (organele genitale). A nu se lăsa la

îndemâna copiilor. A nu se înghiţi. A nu se refolosi flaconul după golire.
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PĂSTRARE:
Se păstrează în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală, la temperatura

camerei (15-25 C˚). 

VALABILITATE: 
2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.
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