
BOKASZŐR- ÉS BŐRÁPOLÓ 
ásványi olaj ▪ kén 

Állatgyógyászati készítmény kedvező hatással a lovak bőrproblémáira  

Kiszerelés (1l, 2l, 5l) 

Kénes ásványi olaj a lovak bokaszőrének és bőrének ápolásához. A kén antibakteriális,            
gombaellenes, parazitaellenes és keratolitikus hatású.Az ásványi olaj tisztán és puhán tartja           
a bokaszőrt. A készítmény kedvezően hat a bőrpanaszokra, a kellemetlen viszketésre, segít            
eltávolítani az apró vardarabokat, korpát és bőrkeményedéseket. A készítmény a test           
bőrfelületén bárhol alkalmazható. 

Alkalmazási mód: Kizárólag külsőleg használható, a bőrön alkalmazható (nem         
alkalmazható nyílt sebeken). 

Használat előtt próbálja ki a készítményt a bőr egy kis területén (irritációt okozhat). 

Ne alkalmazza közvetlenül a napon! 

Használat előtt alaposan felrázandó! 

Kizárólag állatok számára! 

Ajánlott adagolás: Alkalmazza elegendő mennyiségben a bokaszőr alatti bőrön, 
masszírozza be, és fésülje ki a bokaszőrt. Az optimális eredmény elérése érdekében 
alkalmazza rendszeresen, szükség szerint akár havonta néhány alkalommal, esetleg 
többször. 

Összetétel (Ingredients): paraffinum perliquidum, sulphur 

VIGYÁZAT 

Bőrirritáló hatású. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

A művelet után alaposan mossa meg a kezét szappannal és vízzel. 

Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget. 

HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
Óvatosan öblögesse vízzel több percen keresztül. Amennyiben kontaktlencsét visel, vegye 
ki, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést. Bőrirritáció esetén: Kérjen orvosi 
segítséget/ellátást. 

Ha a szemirritáció nem múlik el: Kérjen orvosi segítséget/ellátást. 



A szennyezett ruházatot vegye le, és a következő használat előtt mossa ki. 

A fel nem használt készítmény ártalmatlanítása: A fel nem használt készítményt ne öntse 
a csatornarendszerbe, hanem ártalmatlanítsa a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyén. 

Tárolási feltételek: 

Gyermekek elől elzárva tartandó! 

Tárolja száraz helyen 5 - 250C közötti hőmérsékleten.  

Óvja a közvetlen napsugárzástól! 

Felhasználható: a gyártási évtől számított 3 évig 

Gyártási tételszám/a gyártás dátuma: a csomagoláson feltüntetve 

A Biológiai Állatgyógyászati Készítmények és Gyógyszerek Állami Ellenőrzési Intézete 
(ÚSKVBL, Cseh Köztársaság) által jóváhagyva a 047-19/C szám alatt. 

A jóváhagyásról szóló határozat jogosultja: Divine Animals, s.r.o., Žibřidice 51, 463 53 
Křižany, Cseh Köztársaság, +420 723 975 331 

Származási ország: Cseh Köztársaság 

 


