
Brugsanvisning:
1. Huden rengøres grundigt, 

eventuel kraftig pels barberes.

2. Hudområder med skorpedan
nelses vaskes med passende 
shampoo, f.eks. DermaLux, så 
skorperne fjernes.

3. Den rengjorte hud tørres helt, 
brug evt. en hårtørrer.

4. DermaPhilo påsmøres i et 
tyndt lag. Dette lag skal være 
passende tyndt, så det ab
sorberes af huden.

DermaPhilo kan anvendes i kombination med pas
sende behandling efter dyrlægens vurdering.

Dyrlægens anvisninger med DermaPhilo:
Påsmøring gentages:
�  1 gang om dagen
�  2 gange om dagen
�  Antal dage
�  Indtil tilstanden er forsvundet
�  Andet

   Dyrlægens stempel
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Følg dyrlægens anvisning  se skema på bagsiden.
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Hvad er DermaPhilo?
DermaPhilo består af en vegetabilsk fugtigheds
creme af høj kvalitet, som er tilsat rensede molekyler 
fra cellevægge og piroctonolamin. 

Kombinationen sikrer en god og hurtig virkning på 
både intakt og skadet hud.

Hvordan virker DermaPhilo?
DermaPhilo virker på to måder, nemlig ved at  blød
gøre og pleje, således at hudens barrierefunktion 
fremmes, og ved at medvirke til at kontrollere svam
pe og gær, som ellers kan brede sig til de skadede 
steder i huden.
DermaPhilo indeholder stoffer, som hæmmer væk
sten af svampe, gær og bakterier, og stoffer som støt
ter dyrets egen evne til at fjerne skadelige mikroorga
nismer, så de ikke angriber huden yderligere.

Hvad gør mikroorganismerne?
På hud og pels hos alle dyr findes naturligt mikroor
ganismer som gær, svampe og bakterier. Disse mi
kroorganismer er helt uskadelige for en sund og rask 
hud, og gør det ligefrem vanskeligere for uønskede 
mikroorganismer at etablere sig på huden. 
Hvis dyrets hud skades kan nogle af de ellers uska
delige mikroorganismer udvikle sig til at angribe det 
skadede område, og det vil forsinke ophelingen.
Det er derfor vigtigt at pleje den skadede hud, såle
des at den hurtigst muligt bliver i stand til at modstå 
angrebene.

Anvendelse
DermaPhilo anvendes til støtte af skadet hud hos 
hunde, katte og heste hvor problemet kompliceres af 
tilstedeværelse af svampe og gær. 

Regelmæssig pleje
DermaPhilo kan også anvendes til at pleje udsatte 
steder på huden fx trædepuder om vinteren, samt 
pleje og blødgøring af tør hud.

Drøj i brug
DermaPhilo er så drøj i brug at der kun skal påføres 
et meget tyndt lag pr. gang. Normalt er det nok at 
påføre én gang om dagen.
Men følg altid dyrlægens anvisninger (anvisning se 
bagsiden).

DermaPhilo
DermaPhilo er en creme til pleje af hud med skader, 
som er kompliceret af svamp, gær eller bakterier.
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