DOUXO®: IR AKTUĀLS PRODUKTS, VIEGLI
IZMANTOJAMS, MĪĻDZĪVNIEKU ĀDAS BARJERU
ATJAUNOŠANAI.
DOUXO® satur Phytosphingosinu, Cevas patentētu molekulu, kura palīdz atjaunot ādas barjeru. Ādas barjerā ir
būtiska, lai aizsargātu organismu pret baktēriju, alergēnu un toksīnu iekļūšanu. Tas ir salīdzinoši ūdensnecaurlaidīgs,
tādējādi samazina ūdens zudumu un uztur labu organismā hidratāciju. Douxo® nomierina un mitrina jutīgu ādu,
novērš alergēnu iedarbību un palīdz uzturēt ādas mikrofloras līdzsvaru.
DOUXO® Pyo, Calm, Seb un Care produktu līnija, ir paredzēta jebkuru ādas problēmu risināšanai mīļdzīvniekiem.
Katrs mājdzīvnieks ir atšķirīgs, DOUXO® līnija piedāvā šampūnus, kā arī bezūdens risinājumus, piemēram,
maigas putas, mikro-emulsijas aerosolus, salvetes un pilienus.
Lai atrastu vairāk informācijas par Douxo ® , lūdzu, apmeklējiet www.douxo.eu

DOUXO Maintenance Higiēna

DOUXO CALM pret alerģisks

Mitrinošs un kondicionējošs,
palīdz atjaunot ādas keratīna slānīti,
samazina seboreju un bakteriālo
vairošanos ādas virskārtā. Piemīt ādu
mitrinošas un atjaunojošas īpašības,
veidojot lipoproteīnu plēvīti uz ādas.
Šī plēvīte saglabājas ilgstoši un
aizsargā ādu no kairinājuma. Produkts
uzlabo ādas un apmatojuma izskatu,
novērš
nepatīkamu
ādas
un
apmatojuma aromātu, kas saistīts ar
seborejas dermatītu.
Ausu losjons satur micelāro udeni,
maigs un saudzējošs, efektīvs
kopšanas līdzeklis, ausu tīrīšanai, acu
apvidus tīrīšanai, lokālas seborejas
dermatīta gadījumā (ādas krokās,
starp pirkstu zona).

Nomierinošs prêt iekaisumu un
niezi.
Fitosfingozīns-pro-keramīds ādas
barjeru atjaunojošs.
SK-InfluxTM V atjauno ādas
barjeru atopiskiem pacientiem, kavē
alergēnu iekļūšanu. Antranilskābes
amīdi ir polifenoli, ar spēcīgām
pretiekaisuma un antioksidantu
īpašībām.
STIMU-TEX®AS
kontrolē
alerģiskas ādas reakcijas, palēninot
iekaisuma procesus un atjaunojot
ādas barjeru. Pseido Filaggrin pseido filaggrin stimulē ādas
barjeras atjaunošanu un netieši
ierobežo trans-epidermas ūdens
zudumu. Lipidure(polimērs)® IUB
ir spēcīgs mitrinātājs

DOUXO PYO antiseptisks un
fungicīds
Hlorheksidīnam
piemīt
spēcīga
baktericīda un bakterio statiska
iedarbiba uz Gram3pozitīvām un
Gram3negatīvām baktērijām, kā arī
spēcīga
fungistatiska
iedarbība.
Klimbazols ir imidazola savienojums
ar stipru pretsēnīšu iedarbību pret
lielāko daļu patogēno sēnīšu un
patogēno raugu sēnīšu (Malassezia
pachydermatis).Fitosfingozīna
salicilols ir modificēts prokeramīds ar
pretiekaisuma
un
pretseborejas
īpašībām. Tas palīdz mazināt ādas
infekciju izraisītus ādas fizioloģiskus
traucējumus piodermas gadījumā.
Lipacid piemīt ādu mitrinošas un
atjaunojošas
īpašības,
veidojot
lipoproteīnu plēvīti uz ādas.
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DOUXO SEB pret
seborēju
Atjauno ādas barjeru
Atjauno Keramidu
līmeni
Novērš seboreju.
Phytosphingosine HCL:
keratomodulēta,
antibakteriāla viela,
atjauno ādas barjeru.
Soothex - Boswellias
ekstrakts, nomierinoša
pret iekaisuma un
mitrinoša viela.
Fomblin aģents kurš
veido plēvi un pasarga
spalvu pēc mazgāšanas.
Spot-on pilienus
izmanto lokālas
seborejas dermatīta
gadījumā kā arī otitu
ārstēšana.

