MAXI/GUARD® Zn7® Derm to środek działający miejscowo, wspomagający gojenie różnorakich zmian skórnych.
Zawiera naturalny neutralizowany cynk o działaniu przeciwświądowym oraz wysuszającym zmiany skórne. Może
być stosowany wspomagająco w trakcie standardowych
terapii antybiotykowych i steroidowych.

ZŁOTE ZASADY ZDROWEJ SKÓRY U ZWIERZĄT
Pamiętaj o:
• Regularnej kontroli przeciwpasożytniczej (pchły,
kleszcze, roztocza oraz muchy).
• Stosowaniu u zwierzęcia odpowiedniej suplementacji witaminowej (A, B, E) oraz wprowadzeniu
kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6.
• Regularnej pielęgnacji skóry zwierzęcia (kąpiele,
szczotkowanie , czesanie).
• Używanie naturalnych preparatów.
• Konsultacji z lekarzem weterynarii w przypadku
stwierdzenia nawet najmniejszych zmian skórnych.
ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE …
Stan skóry i sierści to odzwierciedlenie stanu zdrowia
Twego zwierzęcia!
MAXI/GUARD® Zn7® Derm może być stosowany jako preparat pierwszej pomocy lub środek przynoszący ulgę
w razie pojawienia się dyskomfortu.
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MAXI/GUARD® Zn7® Derm
Wspomaganie gojenia skóry naturalnym
preparatem o działaniu
przeciwświądowym

MAXI/GUARD® Zn7® Derm to naturalne rozwiązanie
w wielu przypadkach różnego rodzaju zmian skórnych
u zwierząt.

WSKAZANIA
MAXI/GUARD® Zn7® Derm to naturalny środek przeciwzapalny, wspomagający gojenie powierzchownych ran,
otarć oraz innych zmian skórnych. Jest to środek zawierający naturalny zneutralizowany cynk o miejscowym działaniu
przeciwświądowym, zapobiegający również wysuszeniu
skóry.
Regularne wizyty u lekarza weterynarii to najlepsza gwarancja zdrowia Twoich zwierząt. Preparat MAXI/GUARD®
Zn7® Derm jest doskonałym uzupełnieniem opieki lekarsko-weterynaryjnej.
MAXI/GUARD® Zn7® Derm nie zawiera steroidów, alkoholu, antybiotyków i innych substancji szkodliwych, które
mogłyby naruszać integralność skóry zwierząt.
Zastosowany rozpylacz z pompką zdecydowania ułatwia
aplikację preparatu. Przed nałożeniem środka należy dokładnie oczyścić i wysuszyć chorobowo zmienione miejsce.
Preparat stosować w postaci natrysku, tworząc cienką warstwę, dwa razy dziennie. Na chorobowo zmienione miejsca
można stosować opatrunki ochronne lub pozostawiać je
odsłonięte. Wskazana jest konsultacja z lekarzem weterynarii.

MAXI/GUARD® Zn7® Derm
może być bezpiecznie stosowany u kotów,
psów, zwierząt egzotycznych, ptaków
oraz koni.

NOWOŚĆ
Pielęgnacja skóry zwierząt jest równie ważna,
jak dbanie o własną skórę.

Informacje zamieszczone poniżej mogą być pomocne
w rozpoznawaniu objawów oraz identyfikacji głównych
przyczyn powszechnie występujących u zwierząt chorób
skóry.

POWIERZCHOWNE ROPNE ZAPALENIE SKÓRY – nieleczone
może przejść w głębokie zapalenie skóry. Jest wywołane
przez bakterie i może prowadzić do owrzodzenia.
ROPNE ZAPALENIE SKÓRY / WARG – wywołane przez drożdżaki lub bakterie. Zasadniczo obejmuje wargi, nos, srom,
ogon, lub szyję. Charakterystyczne dla tego schorzenia są
strupki pokryte wrzodami.
ZIARNINIAK Z WYLIZYWANIA – charakterystyczna nadżerka, która powstaje wskutek nadmiernego wylizywania,
mająca podłoże psychogenne
GŁEBOKIE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH W OKOLICY PODBRÓDKA U KOTÓW (POTOCZNIE: KOCI TRĄDZIK) –
występuje w postaci wykwitów skórnych, zlokalizowanych
w okolicay brody i warg. Cechą charakterystyczną są czerwone zainfekowane czyraki. W ciężkich przypadkach dochodzi do powstania przetok, wypadania włosów, mogą
także pojawić się obrzęki.
GŁĘBOKIE ROPNE ZAPALENIE SKÓRY – to silne zaczerwienienie oraz stan zapalny, któremu zazwyczaj towarzyszy
owrzodzenie. Wywoływane jest przez bakterie i często ma
charakter przewlekły.
ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY – podrażnienie skóry, wywoływane przez różne substacje, np. leki,
chemikalia lub rośliny. Ciagłe drapanie powoduje wypadanie sierści.

