
Luminescin udvindes af planten  
Kongelys (Verbacum thapsus).

BASERET PÅ EN KOMBINATION AF TO AF NATURENS EGNE STOFFER:
 Rhamnose med receptorblokerende egenskaber rengør pelsen og beroliger huden.
 Luminescin med antioxidantegenskaber giver UV-beskyttelse og tilfører pelsen glans.

FRONTLINE PET CARE
 Indeholder hverken silikone eller parabener  
 Dækker de fleste behov for pleje af hunde og katte 
 Er udviklet i samarbejde med dyrlæger 

Besøg www.altomfrontline.dk for at få mere information og bestille  
udstillings- og kundemateriale.

Rhamnose blokerer receptoren, 
og bakterien kan ikke længere 
fæstne sig.

Uden Rhamnose kan 
bakterien fæstne sig 
på receptoren.
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Har du spørgsmål? Kontakt:
Ane Skovgaard Rasmussen, Key Account Manager
ane.skovgaard@merial.com
+45 29 74 17 38 
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HAR ALDRIG VÆRET
PLEJE AF KÆLEDYR

NEMMERE

S H A M P O O     P L E J E P R O D U K T E R

Merial Norden A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø
Tlf: +45 44 54 00 40. www.altomfrontline.dk Merial is now part of Boehringer Ingelheim



Shampoo Sensitive   
Til hunde og katte med  
allergi eller sensitiv hud 
En mild shampoo til dyr med 
sensitiv og/eller tør hud. Shampoo 
Sensitive virker lindrende og 
antioxidativ og giver en sund og 
naturlig pels. Masseres ind i våd 
pels i 5-8 minutter og skylles 
omhyggeligt ud.

Tørshampoo Skum   
Til den hurtige vaskspecielt god til 
dyr der ikke er  så glade for vand
Tørshampoo med 2-i-1 effekt – 
pelsen bliver både ren og blød. 
Indeholder inca inchi-olie, som 
gør det nemmere at rede filtret 
pels ud. Skummet masseres 
grundigt ind i pelsen, hvorefter 
pelsen redes igennem.

Balsamspray 
Gør pelsen nemmere at rede igennem 
En blødgørende spray, som efterlader 
en beskyttende hinde på dyrets hud og 
pels. Balsamsprayén styrker pelsen og 
giver samtidig en flot glans. Sprayes 
generøst på pelsen i 20 cm afstand. 
Lad pelsen tørre, inden den børstes 
igennem. Kan også anvendes efter 
eller imellem bade.

Hudpleje 
Til hunde og katte med hudproblemer
Lindrende gel til irriteret hud, som 
både kan anvendes lokalt eller på 
større hudområder. Beskytter mod 
lys og udtørring ved at danne en 
naturlig barriere på dyrets hud. 
Hudområdet rengøres, inden gelen 
smøres på. Påføres i et tyndt jævnt 
lag. Indeholder 100 ml.

Potebalsam  
Til beskadigede og udsatte trædepuder 
En balsam, som tilfører fugt og virker 
lindrende på hundens og kattens poter. 
Påføres imellem trædepuder og tær 
og danner et lag, som både beskytter 
mod udtørring og udfordrende 
vejbelægninger. Påføres på rene 
og tørre poter.

Ørerens
Renser skånsomt ørerne
Ørerens består af en væske, som 
hurtigt opløser snavs og ørevoks 
i det ydre øre. Nedsætter risikoen 
for dårlig lugt og virker lindrende 
på irriteret hud. Placer spidsen af 
flasken forsigtigt ved ørets indgang, 
og tryk nogle dråber ud. Masser 
derefter øret forsigtigt, og tør af 
med en vatrondel.

Øjenrens
Renser øjenomgivelserne  
for smuds, støv og indtørret  
tårevæske. Anvendes til at fjerne  
urenheder fra og omkring øjnene på 
hunde og katte. En klar væske med  
en sammensætning, som minder  
om den naturlige tårevæske.  
Brug øjenrens på en serviet eller 
lignende og tør forsigtigt  
omkring dyrets øjne.

MERIAL – EN GLOBAL VIRKSOMHED  
MED FOKUS PÅ KÆLEDYRS SUNDHED  
OG VELBEFINDENDE! 

Frontline er resultatet af Merials erfaring med og 
ekspertise inden for udvikling af sundhedsrelaterede 
produkter til hunde og katte. Nu lancerer vi den seneste 
nyhed i sortimentet, som er udviklet i samarbejde med 
dyrlæger: Frontline Pet Care er en serie plejeprodukter, 
der er tilpasset efter vores firbenede venners behov 
og forudsætninger. Sortimentet omfatter alt, hvad 
dyreejeren har brug for, lige fra pote- til øjenpleje.

Flåttang  
Effektiv fjernelse af flåter
Udviklet i samarbejde med dyrlæger 
– med særlig fokus på produktets 
funktion i dyrepels. Sikrer at hele 
flåten fjernes, og kan bruges til at 
fjerne flåter i alle stadier og størrelser. 
Tangen har et øje, så den kan sættes 
i f.eks. et nøglebundt, så den altid er 
lige ved hånden.

Shampoo anti-lugt
Modvirker dårlig lugt 
En shampoo med naturligt deo-
doriserende effekt, der forhindrer 
lugtproducerende bakterier i at 
fæstne sig i hud og pels. Indeholder 
luminescin der fugter og beskytter 
huden, og giver pelsen en naturlig 
glans. Masseres ind i våd pels i  
5-8 minutter, hvorefter pelsen 
skylles grundigt igennem.

Shampoo mod filtret pels   
Til langhårede dyr
En shampoo, som giver en ren og  
blød pels. Sammensat specielt til 
kæledyr med mellemlang eller lang 
pels. Shampooen styrker pelsen,  
gør den blank og lettere at rede ud. 
Masseres ind i våd pels i 5-8 minutter 
og skylles omhyggeligt ud.


