
til pleje af hud og pels hos 
din hund, kat og hest

ShampooSerie 
fra VirBaC

allerderm®allerderm

Dyrlægens anvisninger til
dyrets navn

anvend følgende allerderm produkter:
 Allerderm Calm   Allerderm Moist    Humilac
 Allerderm Scrub  Allerderm Oat

Hvor og hvor ofte:

Hvorvidt hele dyret eller kun lokale områder på dyret skal 
vaskes er forskelligt fra dyr til dyr. Det afhænger blandt andet 
af hvad der er praktisk muligt for dyr og ejer og af hvor 
udbredt det pågældende  hudproblem er. 
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Vask af hele dyret:

 1 gang pr. uge
 2 - 3 gange pr. uge
 1 gang hver anden uge
 1 gang om måneden
 Indtil tilstanden er forsvundet

Vask af lokale områder: 

 Poter  Bug  Bryst  Ryg
 Inderside af lår  Armhuler
 Andet   

 Hver anden dag
 1 gang pr. uge
 2 gange pr. uge
 Indtil tilstanden er forsvundet

Pelsen vaskes 2 gange. Første gang vaskes snavs og fedt af 
pels og hud, så pelsen er rengjort og klar til at blive vasket i 
bund anden gang. Det kan være en hjælp at placere hunden 
eller katten på et håndklæde eller en gummimåtte. 

Brugsanvisning 
til anvendelse af shampoo

Dyrlægens anvisninger:

Dyrlægens stempel:

 6 Ryst shampooen inden brug  

 6 Gennemblød pelsen med lunkent vand 

 6 Brug målebægeret til at afmåle den anbefalede mængde 
shampoo

 Til hund og kat anvendes ca. 2 ml pr kg legemsvægt:  

 — Til mellemstor hund (15-20 kg) anvendes  
  ca. 1 målebæger shampoo (25 ml) 

 — Til kat anvendes ca. ½ målebæger shampoo 

 — Ved vask af lokale områder, afhænger shampoo-
  mængden af størrelsen på området 

 Til hest afhænger shampoomængden af størrelsen 
 på det område, der skal vaskes

 6 Massér grundigt 

 6 Skyl straks det behandlede område helt rent med 
lunkent vand 

 6 Påfør shampoo igen 

 6 Massér shampooen grundigt ind i pelsen og ned på 
huden 

 6 Vigtigt: Lad shampooen virke i mindst  
5 minutter (stil evt. et ur) 

 6 Skyl dyret grundigt med lunkent vand



Humilac reetablerer pelsens normale 
fugtbalance, så pelsen efterlades blank.
Specielt velegnet efter brug af skælshampoo, 
Allerderm Moist, som kan have en let 
udtørrende effekt.

 • Carbamid: Trækker fugt ned i huden, der 
således bliver blød og smidig. 

 • Propylenglykol og glycerin: Fugtgivende og 
rensende.

Allerderm shampooserien består af tre unikke shampooer 
samt en fugtighedsspray, som er specielt udviklet til hund, 
kat og hest. Allerderm serien er tilpasset hudens og pelsens 
opbygning.

Allerderm shampooserien indeholder to patenterede 
teknologier, der forbedrer virkningen af shampooen:

 • Spheruliter: Indkapslingssystem, som sikrer en 
længerevarende frigivelse af indholdsstoffer. 

 • Monosaccharider: Sukkerarter, der hjælper til at minimere 
binding af bakterier til huden. 

Allerderm shampooserien indeholder desuden Chitosanid, 
som lægger en beskyttende hinde på hud og pels.

Shampoo kan gøre en forskel

Hvis din hund, kat eller hest har hudproblemer kan vask med 
en plejende shampoo være en stor hjælp. Ved at anvende en 
shampoo udviklet specielt til hud og pels hos dit kæledyr, kan 
man tilføre huden vigtige ingredienser, der kan afhjælpe f.eks. 
tør, irriteret, fedtet eller uren hud. Shampooen virker direkte 
der hvor problemerne befinder sig, nemlig på dyrets hud og i 
dens pels. 
Det er vigtigt at følge vaskeanvisningen, for at opnå det 
bedste resultat.

Allerderm Moist fjerner skæl og virker 
affedtende samt blødgørende på huden. 

 • Zincgluconat og essentielle olier: Medvirker til 
normalisering af hudens fedtsekretion. 

 • Salicylsyre: Løsner effektivt skæl og skorper. 

 • Piroctonolamin: Hjælper til at opretholde  
en normal mikrobiel balance.

Det anbefales at anvende Humilac 
fugtighedsspray efter vask med Allerderm Moist.

Allerderm Scrub renser i dybden, uden at 
irritere og udtørre huden.

 • Klorhexidin 3%: Rengør og renser.

Allerderm Calm virker dæmpende og 
beroligende på meget rød og irriteret hud. 

 • Hudlipidkompleks (ceramider, fedtsyrer 
og kolesterol): Medvirker til at gendanne 
hudens barrierefunktion ved at tilføre de 
fedtstoffer, som den tørre hud mangler. 

 • Piroctonolamin: Hjælper til at opretholde  
en normal mikrobiel balance.

Brugsanvisning til fugtighedsspray  
 6 Gennemvæd pelsen med Humilac skyllevandsblanding 

(5 hættefulde pr. 1 liter vand) eller spray direkte i 
pelsen, fx i forbindelse med den daglige børstning 

 6 Humilac balsam skal IKKE skylles ud af pelsen 

 6 Får din hund eller kat balsam i øjnene, skyl da øjnene 
med rigeligt lunkent vand

Virbacs Allerderm Shampooserie

Allerderm Moist  
Shampoo til skællet og fedtet hud

Allerderm Scrub  
Shampoo til uren hud

Allerderm Calm 
Shampoo til sart og irriteret hud

Humilac Fugtighedsspray
Oliefri balsamspray til tør hud og glansløs pelsAllerderm Oat virker dæmpende og 

beroligende på følsom hud. 

 • Havremel: Virker beroligende på huden.  

 • Glycerin: Tilfører huden fugt og har en 
blødgørende virkning.

Allerderm Oat 
Shampoo til følsom hud
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