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- PROSPECT ŞAMPON PRO-VITAL cu ULEI DE NURCĂ pentru câini şi pisici
- flacoane x 200 ml şi 5 L CONŢINE EXTRACT DE:
o ULEI DE NURCĂ
Şamponul mai conţine lauriletersulfat de sodiu, cocodiethanolamin,
cocoamidopropil-betain, acrilamid-dimetil-diallyl-amonium clorid, conservant, parfum,
clorură de sodiu, apă.
INDICAŢII:
Se recomandă pentru întreţinerea şi igienizarea blănii la câini şi pisici. Şamponul
PRO-VITAL cu Ulei de Nurcă, protejează pielea şi blana animalului. Nutritiv pentru firul de
păr, redă elasticitatea acestuia, astfel blana devine uşor de pieptănat, lucios şi mătăsos. Dă
luciu şi strălucire blănii. Datorită componenţilor în lauriletersulfat de sodiu,
cocoamidopropil-betain, cocodiethanolamid, (fiind substanţe tensioactive - detergenţi),
dizolvă şi emulsifică murdăria din lichidul de spălare. Parfumul din şampon are efect
dezodorizant.
BENEFICII ULEI DE NURCĂ:
• încetinește procesul de îmbătrânire a pielii
• ameliorează iritația pielii
• grăsimea din ulei de nurcă este capabilă să protejeze pielea de razele ultraviolete o
efect benefic asupra dermului
• reglează metabolismul lipidic al pielii
• catifelează pielea și o hrănește
• cu proprietăți de hrănirea pielii și a foliculilor de păr
MOD DE UTILIZARE:
Se umectează blana cu apă caldă, apoi se aplică şi se dispersează şamponul pe
întregul corp. După 5-10 minute de acţiune, şamponul se îndepărtează prin clătire repetată
cu apă caldă. Se usucă blana cu un prosop sau aer cald.
PRECAUŢII:
A se evita contactul direct cu ochii şi organele genitale. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. A nu se înghiţi. A nu se refolosi flaconul după golire.
PĂSTRARE:
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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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