DOUXO LOTION AURICULAIRE (AUSU LOSJONS)
Seboreju mazinošs attīrošs šķīdums ar fitosfingozīnu
APRAKSTS
Hipoalerģisks maigs losjons ausu tīrīšanai satur micelāro ūdeni. Fitosfingozīns 0,02%,
nomierinošas un sāpes samazinošas vielas, zaļās tējas aromāts.
ĪPAŠĪBAS
Pateicoties micelā
ram ūdenim un īpašam aktīvām sastāvdaļam
, losjons ir maigs un
saudzējošs, vienlaicīgi arī efektīvs kopšanas līdzeklis. Tas nav kairinošs, nesatur
taukvielas, ir nedaudz aromātisks. Viegli atdala taukvielas un netīrumus no auss ādas
virsmas, mazina iekaisumu.
Fitosfingozīns ir dabiska epidermas sastāvdaļa. Tā galvenā loma ir ādas aizsargbarjeru
uzturēšanā.
Fitosfingozīna nepietiekamība izraisa:
● Seborejas dermatītu,
● Ādas un tauku dziedzeru darbības izmaiņas,
● Baktēriju un sēnīšu savairošanos ādas bojājumu apvidū.
Produkta vietēja pielietošana palīdz atjaunot ādas keratīna slānīti, samazina seboreju un bakteriālo
vairošanos ādas virskārtā.
IZMANTOŠANA
DOUXO Micellāro šķīdumu var izmantot 
suņiem un kaķiem lokālai lietošanai:
● ausu regulārai tīrīšanai un pirms ārējās auss iekaisuma (otitis externa) ārstēšanas
● piemērots jutīgas ausu ādas gadījumā vai, ja konstatē pārmērīgu auss sēra veidošanos.
● Acu apvidus tīrīšanai (netīrs, izspūris apmatojums)
● Lokāla seborejas dermatīta gadījumā (ādas krokās, starp pirkstu zona).
LIETOŠANA Ārīgai lietošanai.
Dažus pilienus iepilina auss atverē, turot ausi uz augšu. Tad masēt ausi un tās pamatni, lai šķīdums
atbrīvo auss ejas ādas virsmu no netīrumiem un eksudāta. Ļauj dzīvniekam sapurināt ausis. Auss iekšējās
virsmas ādu noslauka ar vati vai tamponu.

Citos lietošanas gadījumos pielieto tamponu, kas samitrināts ar losjonu. Lietot saskaņā ar veterinārārsta
norādījumiem!
BRĪDINĀJUMS Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs!
SASTĀVDAĻAS
Ūdens, denaturēts spirts, polisorbāts 80, propilēnglikols, laureth09, poloksamērs 184, biosaharīdu
sveķi02, imidazolidinil urāts, fenoksietanols, kālija sorbts, smaržvielas, citronskābe, fitosfingozīna
hidrohlorīds.
Fasējums: 125 ml flakons ar pilinātāju
Lietošanai dzīvniekiem.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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tālr.: 67622591, m.t 27091115
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Bezmaksas 
tālrunis pasūtījumiem:
800 00082

DOUXO® Maintenance ŠAMPŪNS
Mitrinošs un kondicionējošs šampūns suņiem un kaķiem.
Sastāvdaļas:
Ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamidopropil hidroksi sultaīns, kokamidopropil
dimetilaminohidroksipropil hidrolizēts kolagēns, nātrija hlorīds, decil glikozīds,
propilēnglikols, PEG7 gliceril kokoāts, fenoksietanols, nātrija laurol sarkozināts, magnija
aspartāts, nātrija kokoil aminoskābes, aromātvielas, sarkozīns, citronskābe, chondrus
crispus ekstrakts, dodekanols, nātrija hidrohlorīds, fitosfingozīna hidrohlorīds, laurilskābe,
kālija aspartāts.
Nesatur parabēnus.
Fitosfingozīns ir dabiska epidermas sastāvdaļa. Tā galvenā loma ir ādas aizsargbarjeru uzturēšanā.
Fitosfingozīna nepietiekamība izraisa:
● Seborejas dermatītu,
● Ādas un tauku dziedzeru darbības izmaiņas,
● Baktēriju un sēnīšu savairošanos ādas bojājumu apvidū.
Produkta vietēja pielietošana palīdz atjaunot ādas keratīna slānīti, samazina seboreju un bakteriālo
vairošanos ādas virskārtā. DOUXO ® Maintenance piemīt ādu mitrinošas un atjaunojošas īpašības,
veidojot lipoproteīnu plēvīti uz ādas. Šī plēvīte saglabājas ilgstoši un aizsargā ādu no kairinājuma un
izžūšanas.
Produkts uzlabo ādas un apmatojuma izskatu, novērš nepatīkamu ādas un apmatojuma aromātu, kas
saistīts ar seborejas dermatītu.
Suņiem un kaķiem:
Lokālai lietošanai alerģijas un niezes gadījumā.
Lieto ādas epidermas nostiprināšanai, dzīvniekiem ar noslieci uz seboreju, citu dermatoloģisku problēmu
risināšanā.
LIETOŠANA
Lietot ārīgi!
Vispirms samitrināt apmatojumu ar siltu ūdeni, tad iemasēt šampūnu apmatojumā,
līdz tiek panākta putu veidošanās. Ļaut iedarboties dažas minūtes, tad rūpīgi izskalot ar tīru ūdeni.
Lietot saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem!
BRĪDINĀJUMS:
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs!
Lai veicinātu iepakojuma satura pilnīgu izmantošanu, pudeles var uzglabāt ar vāciņu uz leju.
Iepakojums 200 ml flakons.
Lietošanai dzīvniekiem
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO Entretien Hyg PADS
Higiēniskie 
spilventiņi ādas tīrīšanai, piesūcināti ar attīrošo losjonu.
Higiēnas produkts.
SASTĀVS: Ūdens (micelarais ūdens), 
Biosaccharide Gum2, 
Polisorbāts 80,
propilēnglikols, Poloxamer 184, Laureth9, Imidazolidine urea, fenoksietanols,
kalija sorbats, citronskabe, fitosfingozīna HCl, Phenonip, smaržvielas. Nesatur
parabēnus.
PIELIETOJUMS:
Higiēniskie 
spilventiņi ir viegls un ērts tīrīšanas līdzeklis ar optimālu ph. Piemērots visiem ādas

tipiem. Piemīt patīkams zāļu tējas aromats.

Ārīgai lietošanai! Lietot suņiem un kaķiem
. Var lietot katru dienu, tā saudzējošo īpašību dēļ.
Mazu ādas laukumu: un ādas kroku, ķepu starppirkstu, ausu un ausu gliemežnīcu tīrīšanai un kopšanai.
•
Ļoti maigs, piesūcināts ar tīrīšanas šķīdumu, kurš satur micelāro ūdeni.
•
Matu sacelšanas novēršanai un vieglai ķemmēšanai.
•
Mitrinošs ar pārklāšanas aģentiem.
•
Delikāts zaļās tējas aromāts.
Lietošana.
BRĪDINĀJUMS:
Nenorīt! Nepieļaut nokļūšanu acīs. Mazgāt rokas pēc kontakta ar produktu.
Fasējums: Kārbiņa ar 30 spilventiņiem.
Lietošanai dzīvniekiem.
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DOUXO® Calm šampūns 
JAUNA FORMULA
APRAKSTS
Unikāla 6 aktīvo vielu kombinācija:
● Fitosfingozīns ekskluzīvs, patentēts Sogeval universāls prokeramīds, kas ir visā
Douxo® produktu sastāvā ar ādas barjeru atjaunojošu iedarbību. Tā ir iekļauta arī jaunajā
Douxo® Calm formulā, pateicoties tās regulējošai ietekmei uz ādas virsmas floru.
● SKInfluxTM V faktiski atjaunot bojāto ādas barjeru atopiskiem pacientiem.
SKInfluxTM V efekts atspoguļojas uzlabojot ādas mitrumu un samazinot paaugstinātas
jutības reakciju. Uzlabojot ādas barjeras funkciju, šis komplekss kavē alergēnu
iekļūšanu, tādējādi veicina profilaksi atopiskā dermatīta dzīvniekiem.
● Antranilskābes amīdi ir polifenoli, ar spēcīgām pretiekaisuma un antioksidantu īpašībām.
Anti pruriginozo efekts no koloidālā auzu ekstrakta būtībā ir balstīts gandrīz tikai uz Antranilskābes
amīdu klātbūtni.
● STIMUTEX®AS ir aktīvo augu bāzes vielu kombinācija: brāgas vasks, basijas sviests un argāna eļļa.
Tās efektivitāte ir balstīta uz tādiem savienojumiem (neaizstājamās taukskābes, fitosterīni), kas
darbojas sinerģiski, lai bloķētu iekaisuma kaskādi. STIMUTEX®AS palīdz kontrolēt alerģiskas ādas
reakcijas, palēninot iekaisuma procesus un atjaunojot ādas barjeru.
● Pseido Filaggrin ir sintētisks peptīds. Klīniskie rezultāti liecina, ka pseido filaggrin stimulē ādas
barjeras atjaunošanu un netieši ierobežo transepidermas ūdens zudumu.
● Lipidure(polimērs)® IUB ir spēcīgs mitrinātājs. Tas mitrina gan tiešāveidā, saglabājot ūdeni, gan
netieši jerobežot transepidermas ūdens zudumu (TEWL).
Sastāvdaļas:
Ūdens, kokamidopropilbetaīns, nātrija lauretsulfāts, PEG7, gliceril kokoāts, kapril/kapril glikozīds,
kokoglikozīds, kokosriekstu spirts, ciklopentasiloksāns, laurilglikozīds, akrilāti / stearets20 metakrilāta
kopolimērs, fenoksietanols, butyrospermum parkii ekstrakts, glicerīns, hidrometilceluloze, argania
spinosa eļļa, brāgas vasks, nātrija hidroksīds, saccharomyces cerevisia ekstrakts, nātrija laurol laktilāts,
butilēnglikols, nātrija acetāts,
polyquaternium51,ceramide3, metilisotiazolinons, ceramide6,
holesterols, fitosfingozīna hidrohlorīds, karbomērs, etilheksilglicerīns, ksantāna sveķi, kālija sorbāts, sējas
auzu klijas, ceramide1. 
Nesatur parabēnus.
PIELIETOJUMS Suņiem un kaķiem: lokālai lietošanai alerģijas un niezes gadījumā.
LIETOŠANA Lietot ārīgi!
Vispirms samitrināt apmatojumu ar siltu ūdeni, tad iemasēt šampūnu apmatojumā,
līdz tiek panākta putu veidošanās. Ļaut iedarboties 510 minūtes, tad rūpīgi izskalot ar tīru ūdeni.
Atkārtot procedūru, ja nepieciešams.
Lietot saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem!
Parasti iesaka lietot 2,3 reizes nedēļā, 3 – 4 nedēļas. Pēc tam, lai efektīvi kontrolētu stāvokli, izmanto
DOUXO® Calm®Microemulsion Spray vai DOUXO® Calm Gentle Foam..
BRĪDINĀJUMS:
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs!
Lai veicinātu iepakojuma satura pilnīgu izmantošanu, pudeles var uzglabāt ar vāciņu uz leju.
Iepakojums 200 ml flakons.
Lietošanai dzīvniekiem
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO® CALM GEL
Ādu nomierinošs, koncentrēts izsmidzināms gēls.
SASTĀVDAĻAS
Ūdens, šķidrais parafīns, polisaharīdu sveķi"4, butilēnglikols, polimēru, glicerīns, aveņu sēklu eļļa,
isostearil spirts, ciklometikons, dimetikons, ciklopentasiloksāns, etilēnceluloze, fenoksietanols, natrija
dehidroacetāts, akrilāti/ C1030, alkilakrilāta krospolimērs, tokoferols, augu eļļa, polisorbāts 80,
fitosfingozīna salicilāts, nātrija hidroksīds, hinokitiols, nordihidroguaiareticskābe, cikloheksāns,
akrilskābe, etiķskābe.
AKTĪVĀS VIELAS
Šķidrs koncentrēts gēls  Fitosfingozīna saliciloil, Hinokitiols, Aveņu sēklu eļļa, NDGA
(nordihidroguaiareticskābe), Vitamīns E, mitrinošas vielas – Pemulēns®, glikoplēvīti veidojošas vielas.
ĪPAŠĪBAS
Saliciloil fitosfingozīns ir modificēts prokeramīds ar pretiekaisuma un ādu atjaunojošām īpašībām.
Hinokitiols ir dabīgs antibakteriāls un pretsēnīšu līdzeklis. Tas palīdz kontrolēt ādas mikrofloru
iekaisuma gadījumā.
● Aveņu sēklu eļļā ir neaizstājamās taukskābes, kas piedalās ādas atjaunošanas procesos. Eļļa satur
daudz tokoferola, kas ir pazīstams ar savām antioksidanta īpašībām.
● DOUXO® Calm Gel satur arī dabiskos antioksidantus (NDGA un E vitamīnu) un mitrinātājus.
DOUXO® Calm Gel sastāvdaļas palīdz samazināt ādas iekaisumu, atjaunot ādas aizsargbarjeras funkcijas
un kontrolēt ādas mikrofloru.
● Pemulēnam piemīt ātri nomierinošs un atsvaidzinošs efekts.
● Glikoplēvīte rada uz ādas virsmas aizsargslāni ar ādas funkcionālajām īpašībām. Tas palīdz
aizsargāt ādas bojājumu no apkārējās vides iedarbības un ļauj pakāpeniski izdalīt aktīvās vielas.
DOUXO® Calm Gel nesatur mākslīgās smaržvielas un parabēnus.
IZMANTOŠANA
Suņiem un kaķiem: lokālai lietošanai pret ādas iekaisumu un niezi.
LIETOŠANA
Ārīgai lietošanai.
Izsmidzina tieši uz ādas, turot izsmidzinātāju aptuveni 20 cm
attāluma no ādas virsmas.
Parasti ir ieteicams lietot vienu reizi dienā, līdz iekaisuma izzušanai.
Lietot saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem!
BRĪDINĀJUMS
Nenorīt!
Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs!
Iepakojums 60 ml flakons ar izsmidzinātāju.
Ražotājs: Sogeval Laboratories, Francija.
Lietošanai dzīvniekiem
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO® CALM MIKROEMULSIJA SPRAY
Nomierinošs šķīdums ar hinokitiolu un fitosfingozīnu
AKTĪVĀS VIELAS
Mikroemulsija – Katjonu virsmaktīvās vielas, Fitosfingozīna salicileļļa, Hinokitiols, Aveņu sēklu eļļa
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, heksil laurāts, glicerols, glicerilstearāts, aveņu sēklu eļļa, cetilstearāts 20,
dipropilēnglikols, cetilstearāts 12, stearilspirts, quarternium82, kālija sorbāts, alkil diamonija esteris,
fitosfingozīna salicilāts, hinokitiols, nātrija hidroksīds, hinokitiols, tokoferols. 
Nesatur parabēnus.
ĪPAŠĪBAS
● Fitosfingozīns ir modificēts prokeramīds ar pretiekaisuma un pretseborejas īpašībām.
● Hinokitiols ir dabīga, antibakteriāla un pretsēnīšu viela. Tas palīdz kontrolēt ādas mikrofloru
iekaisuma gadījumā.
● Aveņu sēklu eļļa satur nepieciešamās taukskābes ādas atjaunošanai. Tā satur arī daudz tokoferola,
kas ir zināms kā antioksidants.
● Katjonu virsmaktīvās vielas palīdz aktīvās vielas piesaistīt apmatojuma un ādas virsmai.
Izsmidzinātājs izvada emulsiju ļoti smalka aerosola veidā , kas veicina optimālu aktīvo vielu nonākšanu
uz ādas un apmatojuma bez apmatojuma salipšanas vai pārlieka mitruma daudzuma.
Aktīvo sastāvdaļu mijiedarbība palīdz likvidēt ādas iekaisumu, atjaunot ādas
aizsargbarjeru funkciju un kontrolēt ādas mikrofloru.
IZMANTOŠANA
Suņiem un kaķiem: lokālai lietošanai ādas iekaisuma, alerģijas un niezes gadījumā. Lieto pēc ādas
apstrādes ar Douxo Calm ® šampūnu. Mikroemulsija nodrošina ilglaicīgu efektu ādas iekaisuma,
alerģijas un niezes gadījumā.
LIETOŠANA Lietot ārīgi.
Vispirms izsukāt apmatojumu pretēji tā virzienam, tad izsmidzināt emulsiju uz skartā apvidus, turot
smidzinātāju 30 cm attālumā. Produkts uz ādas virsmas izplatās pats, nepārdozēt.
 Kaķi un mazi suņi līdz 10kg: 3 izsmidzinātāja darba gājieni (pa vienam uz muguras, labā un
kreisā sāna)
 Vidēji suņi 10–25kg: 5 izsmidzinātāja darba gājieni (kreisais un labais plecs, krustu apvidus,
labais un kreisais sāns)
 Lielie suņi virs 25kg: viens izsmidzinātāja darba gājiens uz katriem 35 kg ķermeņa svara.
Devu var dubultot garspalvainiem suņiem. Lietot saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem! Parasti
ieteicams lietot divas reizes nedēļā.
BRĪDINĀJUMS
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs! Reti lietojot, atskrūvēt izsmidzinātāju un tīrīt/skalot to ar siltu
ūdeni pirms katras jaunas lietošanas.
Iepakojums' 200 ml flakons ar izsmidzinātāju.
Ražotājs: Sogeval Laboratories, Francija.
Lietošanai dzīvniekiem
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO PYO hlorheksidīna šampūns
Antiseptisks putojošs šķīdums ar hlorheksidīnu un fitosfingozīnu
APRAKSTS
Antiseptisks šampūns ar hipoalerģiskām saudzējošām attīrošām sastāvdaļām. Produkta
pH = 7
Satur: fitosfingozīnu (0,05%), klimbazolu (0,5%), Lipacide C8G 2,5%, hlorheksidīna diglikonātu 3%
CAS 18472510(3%).
ĪPAŠĪBAS
● 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). Klimbazola plašo pretsēnīšu
iedarbību pastiprina hlorheksidīns.
● 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. Šī
plēvīte saglabājas ilgstoši un aizsargā ādu no kairinājuma un izžūšanas.
DOUXO PYO Chlorhexidine šampūna sastāvs ir pilnībā piemērots produkta biežai lietošanai.
PIELIETOJUMS:
Suņiem un kaķiem: kā papildlīdzeklis dažādas pakāpes piodermas ārstēšanas gadījumā un
Malassezia raugu sēnīšu izraisīta dermatīta gadījumā.
Lietošana.
Ārīgai lietošanai! Lietot saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem! Parasti iesaka lietot 23 reizes nedēļā,
34 nedēļas, Pēc tam lietošanu samazina līdz 1 reizei nedēļā, līdz traucējumu novēršanai.
Vispirms samitrināt apmatojumu ar siltu ūdeni, tad iemasēt šampūnu apmatojumā,
līdz tiek panākta pietiekama putu veidošanās. Ļaut iedarboties 510 minūtes, tad rūpīgi izskalot ar tīru
ūdeni. Atkārtot procedūru, ja nepieciešams.
Ja novēro pieaugošu ādas kairinājumu, lietošanu pārtraukt un konsultēties ar veterinārārstu.
BRĪDINĀJUMS:
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs! Lai veicinātu iepakojuma satura pilnīgu izmantošanu,
pudeles var uzglabāt ar vāciņu uz leju.
Fasējums: 200 ml flakons.
SASTĀVS: Ūdens, sulfobetaīns, hlorheksidīna diglikonāts, klimbazols, kapril3oil3glicīns,
decilpoliglikozīds, PEG3120, metil3glikodioleāts, nātrija hidroksīds, trietanolamīns, smaržvielas,
salicil3oil3fitosfingozīns, citronskābe.
Lietošanai dzīvniekiem.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO® PYO PUTAS
Antiseptiskas putas ar hlorheksidīnu, klimbazolu un fitosfingozīnu
APRAKSTS Antiseptisks putas ar hipoalerģiskām saudzējošām un attīrošām
sastāvdaļām. Satur: hlorheksidīna diglikonātu 3% (CAS 184725101), klimbazolu
(0,5%), saliciloil fitosfingozīnu.
Nesatur parabēnus!
ĪPAŠĪBAS Hlorheksidīnam piemīt spēcīga baktericīda un bakteriostatiska iedarbiba
uz Grampozitīvām un Gramnegatīvām 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).
Klimbazola plašo pretsēnīšu iedarbību pastiprina hlorheksidīns. Fitosfingozīna
salicilāts ir modificēts prokeramīds ar pretiekaisuma un pretseborejas īpašībām. Tas
palīdz mazināt ādas infekciju izraisītus ādas fizioloģiskus traucējumus piodermas
gadījumā.
PIELIETOJUMS: Suņiem un kaķiem: kā vietēja papildlīdzekļa lietošana dažādas pakāpes piodermas
ārstēšanas gadījumā un Malassezia raugu sēnīšu izraisīta dermatīta gadījumā. DOUXO® PYO putas ir
jālieto kopā ar DOUXO® Chlorhexidine šampūnu.
LIETOŠANA: Lietot ārīgi!
Apmatojumu nosusina un izsukā. Viena vai divu iepakojuma dozatora spiedienu apjomā produktu iespiež
plaukstā un saudzīgi iemasē dzīvnieka apmatojumā, kamēr produkts nonāk saskarē ar dzīvnieka ādu.
Izvairīties no produkta nokļūšanas acu apvidū. Neizskalot. Ļaut apmatojumam nožūt. Apmatojumu pēc
tam var izsukāt. Pēc produkta lietošanas mazgāt rokas. Ieteicams pielietot 3 nedēļu ilgumā. Reizi nedēļā
pielietot Douxo Pyo šampūnu. Pēc 2 dienām pietietot Douxo Pyo putas un atkārtojiet to lietošanu pēc trīs
dienām. Pēc divām dienām atkal var veikt apmatojuma mazgāšanu ar Douxo Pyo šampūnu. Ja novēro
pieaugošu ādas kairinājumu, lietošanu pārtraukt un konsultēties ar veterinārārstu.
BRĪDINĀJUMS: Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs! Fasējums: 200 ml flakons. Lietošanai
dzīvniekiem.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
CS 7222753022 LAVAL Cedex 9Francija
Tel.0243495151; Fax.0243539700
Izplatītājs: SIA VETMED
Ventspils iela 48, Rīga, LV1002, tel.67622591, 27091115
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DOUXO Chlorhexidine/PYO PADS
Antiseptiski 
tīrīšanais spilventiņi 
ar hlorheksidīnu un fitosfingozīnu
Higiēnas produkts.
SASTĀVS: Ūdens, hlorheksidīna diglikonāts, fitosfingozīna salicileļļa, klimbazols, benzilspirts,
propilēnglikols, Polisorbāts 80, Laureth23, Poloxamer 184, smaržvielas. Nesatur parabēnus.
Satur:
Hlorheksidīna diglikonātu 3% CAS 18472510(3%), Klimbazolu (0,5%), fitosfingozīna
salicilols.
● 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). Klimbazola
plašo pretsēnīšu iedarbību pastiprina hlorheksidīns.
● Fitosfingozīna salicilols ir modificēts prokeramīds ar pretiekaisuma un pretseborejas
īpašībām. Tas palīdz mazināt ādas infekciju izraisītus ādas fizioloģiskus traucējumus
piodermas gadījumā.
PIELIETOJUMS:
Suņiem un kaķiem: tīrīšanai un dezinfekcijai, kā papildlīdzeklis dažādas pakāpes piodermas
ārstēšanas gadījumā un Malassezia raugu sēnīšu izraisīta dermatīta gadījumā.
Starppirkstu, ausu, zoda, purna, lūpu, astes apvididos.
Lietošana.
Ārīgai lietošanai! Lietot skartajā laukumā 1 reizi dienā vai saskaņā ar veterinārārsta
norādījumiem!
BRĪDINĀJUMS:
Nenorīt! Nepieļaut nokļūšanu acīs. Mazgāt rokas pēc kontakta ar produktu.
Fasējums: Kārbiņa ar 30 spilventiņiem.
Lietošanai dzīvniekiem.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO SEB ŠAMPŪNS
Seboreju mazinošs putojošs šķīdums ar fitosfingozīnu
SASTĀVDAĻAS
Putojošs šķīdums ar hipoalerģiskām saudzējošām attīrošām sastāvdaļām
Fitosfingiozīns 0,1%, mitrinošas un plēvīti veidojošas vielas.
ĪPAŠĪBAS
Fitosfingozīns ir dabiska epidermas sastāvdaļa. Tā galvenā loma ir ādas
aizsargbarjeru uzturēšanā.
Fitosfingozīna nepietiekamība izraisa:
● Seborejas dermatītu,
● Ādas un tauku dziedzeru darbības izmaiņas,
● Baktēriju un sēnīšu savairošanos ādas bojājumu apvidū.
Produkta vietēja pielietošana palīdz atjaunot ādas keratīna slānīti, samazina seboreju un bakteriālo
vairošanos ādas virskārtā. Produkts uzlabo ādas un apmatojuma izskatu, novērš nepatīkamu ādas un
apmatojuma aromātu, kas saistīts ar seborejas dermatītu.
DOUXO® Seborrhea šampūna mitrinošās un aizsargājošās sastāvdaļas nodrošina:
● Atmirušā ādas slāņa atdalīšanu,
● produkta ilgstošu saglabāšanos uz ādas un apmatojuma,
● optimālo ādas mitrināšanu un tauku samazinātu izdalīšanos taukainas ādas gadījumā.
DOUXO® Seborrhea šampūna iedarbībā apmatojums kļūst mīksts un spīdīgs.
PIELIETOŠANA
Kaķiem un suņiem: PALĪGLĪDZEKLIS seborejas dermatīta ārstēšanā.
LIETOŠANA
Lietot ārīgi!
Vispirms samitrināt apmatojumu ar siltu ūdeni, tad iemasēt šampūnu apmatojumā, līdz tiek panākta
gaisīgu putu veidošanās. Ļaut iedarboties 510 minūtes, tad rūpīgi izskalot ar tīru ūdeni. Atkārtot
procedūru, ja nepieciešams.
Lietojot, jāievēro veterinārārsta ieteikumi. Parasti iesaka apstrādāt 23 reizes nedēļā 1 – 2 nedēļas. Pēc
tam, lai efektīvi kontrolētu stāvokli, izmanto DOUXO® Seborrhea Microemulsion Spray.
BRĪDINĀJUMI
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs! Lai veicinātu iepakojuma satura pilnīgu
izmantošanu, pudeles var uzglabāt ar vāciņu uz leju.
SASTĀVS
Ūdens, kokamidopropilbetaīns, nātrija lauretsulfāts, decilglikozīds, ciklometikons,
kokoglikozīds, kokosriekstu spirts, kapril/kapril glikozīds, laurilglikozīds, trietanolamīns, akrilāti /
stearets20 kopolimērs, metakrilāta kopolimērs, fenoksietanols, hidrometilceluloze, akrilātu kopolimērs,
smaržvielas,
poliperfluormetilizopropilesteris,
metilparabēns,
fitosfingozīna
hidrohlorīds,
polyquaternium7, 5hloro2metilizotiazol3(2H) un 2metilizotiazol3(2H) ar magnija hlorīdu un
magnija nitrātu, nātrija acetāts. 
Nesatur parabenus.
Lietošanai dzīvniekiem.
Fasējums: 200 ml flakoni.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO SEB MICROEMULSION
Seboreju mazinošs šķīdums ar fitosfingozīnu
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
Mikroemulsija, produkta pH=4.5
Fitosfingiozīns 0,2%, mitrinošas un plēvīti veidojošas vielas
ĪPAŠĪBAS
Fitosfingozīns ir dabiska epidermas sastāvdaļa. Tā galvenā loma ir ādas aizsargbarjeru uzturēšanā.
Fitosfingozīna nepietiekamība izraisa:
● seborejas dermatītu,
● Ādas un tauku dziedzeru darbības izmaiņas,
● baktēriju un sēnīšu savairošanos ādas bojājumu apvidū.
Produkta vietēja pielietošana palīdz atjaunot ādas keratīna slānīti, samazina seboreju un bakteriālo
vairošanos ādas virskārtā.
DOUXO SEB MICRO Emulsijas SPRAY sastāvdaļas palīdz saudzīgi piesaistīt fitofingozīnu uz ādas un
apmatojuma. Izsmidzinātājs izsmidzina emulsiju ļoti smalka aerosola veidā, kas ļauj izsmidzināt aktīvās
vielas, vienlaicīgi nesamitrinot un nesalipinot apmatojumu.
IZMANTOŠANA
Kaķiem un suņiem: seborejas dermatīta gadījumā lokālai lietošanai.
1. Ādas un apmatojuma kopšana lokāla seborejas dermatīta gadījumā
2. .Pielietojot vienlaicīgi ar Douxo seborrhea šampūnu, ilgtermiņā var
kontrolēt visparēju seborejas dermatītu.
3. Regulārai kopšanai, kā arī nepatīkama aromāta samazināšanai dzīvniekiem ar seborejas pazīmēm.
Kopšana var tikt kombinēta ar šampūna lietošanu.
LIETOŠANA Lietot ārīgi!
Vispirms izsukāt apmatojumu pretēji tā virzienam, tad izsmidzināt emulsiju uz skartā apvidus, turot
smidzinātāju 30 cm attālumā. Produkts uz ādas virsmas izplatās pats, nepārdozēt (vizuāli apmatojums
nedrīkst būt samitrināts). Īsspalvainu dzīvnieku kopšana seborejas vai nepatīkama aromāta samazināšanai
● Kaķi un mazi suņi līdz 10kg: 3 izsmidzinātāja darba gājieni (mugura, labais un kreisais sāns)
● Vidēji suņi 10–25kg: 5 izsmidzinātāja darba gājieni (kreisais un labais plecs, krustu apvidus,
labais un kreisais sāns)
● Lielie suņi virs 25kg: viens izsmidzinātāja darba gājiens uz katriem 35kg ķermeņa
svara.
Lietojot jāievēro veterinārārsta ieteikumi. Lokāla seborejas dermatīta gadījumā lieto 1 reizi dienā, līdz
pazīmju novēršanai. Vispārēja seborejas dermatīta gadījumā – 2 reizes nedēļā 34 nedēļas.
Pastāvīgai lietošanai (nepatīkama aromāta novēršanai) – 1 reizi nedēļā.
BRĪDINĀJUMS:
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs! Periodiski lietojot noskrūvēt izsmidzinātāju un tīrīt /skalot to
ar siltu ūdeni pirms katras jaunas lietošanas.
SASTĀVS
Ūdens, heksil laurāts, glicerīns, glicerilstearāts, ceteareth, 
Ceteareth20
, ceteareth12, cerearyl alcohols,
dipropilēnglikols,Quaternium82, kālija sorbāts, fitosfingozīns, citronskābe, smaržvielas, Bosvēlijas
(Boswellia serrata) sveķi, aromātvielas.
Nesatur parabenus.
Fasējums: 200 ml flakons ar izsmidzinātāju. Lietošanai dzīvniekiem.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
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DOUXO SEB Spot ON 25x2ml
Seboreju mazinošs šķīdums ar fitosfingozīnu
Šķīdums ar hipoalerģiskām saudzējošām attīrošām sastāvdaļām ar fitosfingozīnu 1%.
Palīgvielas nodrošina aktīvas vielas vienmērīgu uzsūkšanos ādas virsmā.
SASTĀVS
Etoksidiglikols, polivinilpirolidons, fitosfingozīns.quaternium7, 5hloro2metilizotiazol3(2H) un
2metilizotiazol3(2H) ar magnija hlorīdu un magnija nitrātu, nātrija acetāts.
Nesatur parabenus.
PIELIETOŠANA
Kaķiem un suņiem: PALĪGLĪDZEKLIS seborejas dermatīta ārstēšanā:
1. Lokalas seborejas dermatīti, arī ausu reģionā.
2. Lieto pārmaiņus ar DOUXO seboreja šampūns, lai atvieglotu kontroli seborejas dermatīta gadījumos
ilgtermiņā.
LIETOŠANA
Lietot ārīgi!
Nolauž pipetes galu, caurdur,tad izspiesž pipetes saturu uz ādas, saglabājot apkārtējos matus.
Lokala seboreja: vienas pipetes saturu uz uz bojājuma
Auss seboreja: Pēc tīrīšanas ar DOUXO Micellar Solution, pipetes saturu aplicē abu ausu skartaja apvidū.
Vispārējā seboreja: aplicē 2 vai 3 punktos (plecu un jostas apvidū) :
kaķiem un suņiem ar ķermeņa svaru zem 20kg 1 pipeti
 suņiem ar ķermeņa svaru no 21 līdz 45 kg 2 pipetes
 suņiem ar ķermeņa svaru virs 45 kg 3 pipetes
Lietošanas biežums:
 Lokala seboreja vai vispārēja seboreja: 1 vai 2 aplikācijas nedēļā
 Ausu seboreja: 1 aplikācija ik pēc trim dienām.
Iepilinot ½ pipeti tieši vienas un ½ otrā aussi, atkārtojiet pēc 3 dienam vai pēc vajadzības.
Lietošanas ieteikumi:
•
Iknedēļas pieteikumu vai pēc vajadzības.
•
Pašķir matus un uzpilinot saturu pipetes tieši uz ādas.
•
Vienas pipetes saturu var piemērot vairākās jomās.
•
Var iepilināt ausī, pēc tīrīšanas ar DOUXO losjons ausim.
•
Pipetes saturu var izmantot, trīs dienu laika pēc atvēršanas.BRĪDINĀJUMI
Nenorīt! Nepieļaut šķīduma nokļūšanu acīs!
Lietošanai dzīvniekiem.
Fasējums: 25 pipetes pa 2 ml.
Ražotājs: SOGEVAL200, avenue de Mayenne
CS 7222753022 LAVAL Cedex 9Francija
Tel.0243495151; Fax.0243539700
Izplatītājs: SIA VETMED
Ventspils iela 48, Rīga, LV1002, tel.67622591, 27091115
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