
HexoCare® Shampoo 1% og 4%  er desinficerende 
shampoo til vask af hud og pels hos hund og kat og 
især, når der er behov for stærk antiseptisk virkning. 

HexoCare® Shampoo er virksomt overfor gærsvamp og 
bakterier og anbefales til initial brug og som supple-
ment til medicinsk behandling 

Anvendelse: 
HexoCare® shampoo har antibakteriel virkning og rengør 
hud og pels for snavs, sårskorper, skæl og pus og fjerner 
dårlig lugt. de naturlige indholdsstoffer plejer og beroliger 
irriteret hud.

IndHold:
Aktivstoffer: Klorhexidinglukonat 1% og 4%, natrium laureth 
sulfat, cocoglucosid, cocamidopropyl betain, polidocanol, 
troldhassel, cimicifuga ekstrakt, parfumeolie, aloe vera.

BemærK: 
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
ved kontakt, skyl øjnene grundigt med vand.

BrUgsvejlednIng: 
HexoCare® Shampoo 1%
lille hund eller kat: 15 ml shampoo + 35 ml vand.
middelstor hund: 30 ml shampoo + 70 ml vand.
stor hund: 50 ml shampoo + 167 ml vand.

HexoCare® Shampoo 4%
lille hund eller kat: 15 ml shampoo + 185 ml vand.
middelstor hund: 30 ml shampoo + 370 ml vand.
stor hund: 50 ml shampoo + 620 ml vand.
(1 teske svarer til ca. 5 ml).
(1 spiseske svarer til ca. 15 ml).

Fugt dyrets pels med lunkent vand. shampoo blandes med 
vand i henhold til ovennævnte vejledning. masser forsigtigt 
mod hårene. efter 5 -10 min. skylles grundigt med lunkent 
vand og dyret tørres.  

volUmen: 
250 ml plastfalske.

HoldBArHed: 
min. 24 måneder.

alfavet
ved sundet 4, dK-3060 espergærde
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Klorhexidinglukonat har en antimikrobiel 
effekt og irriterer ikke huden i lav koncentration.

Milde vaskeaktive stoffer fjerner pus og skæl

Troldhassel og cimicifuga ekstrakt plejer og 
beroliger irriteret hud.

Aloe Vera efterlader huden blød og smidig

HexoCare® Shampoo 
1% og 4%

TIl HUnde og KATTe

Desinficerende shampoo til hund og kat.
Med klorhexidin.


