
ALLERDERM® Spot-On 
 
Lietošanai dzīvniekiem. Dermatoloģisks 
kopšanas līdzeklis Spot-on lietošanai uz ādas 
suņiem un kaķiem. 
Satur patentētu keramīdu, taukskābju un 
holesterola kompleksu ("ādas lipīdu 
komplekss"), kas līdzīgs tam, kas atrodas 
veselīgā suņu un kaķu ādā.  
Produkts īpaši piemērots lietošanai  
dzīvniekiem ar ādas problēmām. Pateicoties 
sastāvdaļu kombinācijai, palīdz atjaunot ādas 
epidermas aizsargbarjeru integritāti. Ieteicams 
kā papildu kopšanas līdzeklis, dermatītu un citu 
ādas veselības traucējumu  gadījumā  suņiem 
un kaķiem, kas saistīts ar ādas virsmas 
izmaiņām. Pielietojot Allerderm spot on, tiek  
atjaunota ādas epidermas aizsargbarjera (skat 
attēlu, poz. 1), līdz ar to, veicina ādas 
mitrināšanu, samazina ādas kairinajumu un 
uzlabo tās aizsargfunkcijas (skat attēlu, poz. 2). 
 
SASTĀVS. Keramīdi 3, Keramīdi 6 II, Keramīdi 1, holesterols, nātrija lauril-laktilāts, ksantāna sveķi, 
ūdens. 
 
LIETOŠANA.  
Atvēršana: Turēt pipeti vertikāli un noskrūvēt uzgali. 
 
Lietošana kaķiem: Pašķirt apmatojumu uz kakla viduslīnijas , lai ir redzama āda. Pipetes galu novietot 
tieši uz ādas, un uzmanīgi izspiest pusi pipetes satura uz ādas. Otru pusi pipetes satura tādā pat veidā 
izspiest uz ādas starp lāpstiņām. 
 
Lietošana suņiem: Pašķirt apmatojumu starp lāpstiņām, lai ir redzama āda. Pipetes galu novietot tieši uz 
ādas, un uzmanīgi izspiest daļu pipetes satura uz ādas. Procedūru atkārtot, sadalot pipetes saturu, 
vairākās vietās uz suņa muguras viduslīnijas, ka norādīts zīmējumā uz iepakojuma. 
 
ALLERDERM® Spot-On var lietot arī tieši ādas, problēmu apvidū un uz ādas bojājumiem.  
 
Lietošanas biežums: 
Pastiprinoša deva: 1 pipete nedēļā 4 nedēļas pēc kārtas. Smagākos gadījumos, jālieto 2-3 pipetes nedēļā, 
līdz pat vienai pipetei dienā, ja nepieciešams. 
 
Uzturošā deva: Lai novērstu recidīvus, un ādas/ apmatojuma veselības uzturēšanai : viena pipete mēnesī. 
 
Labāku rezultātu sasniegšanai konsultēties ar veterinārārstu, rūpīgi ievērot lietošanas pamācibu, ka arī 
produktu lietot pēc kaķa vai suņa mazgāšanas, un kad apmatojums ir pilnībā nožuvis. 

 
 

 
 
UZGLABĀT temperatūrā lidz 25 C, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
IEPAKOJUMS. 6 pipetes x 2 ml (kaķiem un mazo šķirņu suņiem), 6 pipetes x 4 ml (vidējo  un lielo šķirņu 
suņiem). 
 
RAŽOŠANAS SĒRIJA (Lot) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (Val) – norādīts uz iepakojuma. 
RAŽOTĀJS. VIRBAC, Francija. 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060 


