
Shampoo
Antisséptico

DERMATOLÓGICO

USO VETERINÁRIO
USO TÓPICO

Conteúdo
480mL
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Fórmula: Cada 100 mL contém:
Digluconato de clorexidina a 20% ................ 0,5g

INDICAÇÕES: Indicado para o embelezamento e 
higienização de cães e gatos, na prevenção e auxílio 
terapêutico das infecções da pele, provocadas por 
pulgas  ou outros agentes. Proporciona uma perfeita 
higiene e condicionamento para todos os tipos de 
pelos, deixando-os macios e levemente 
perfumados.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na 
embalagem original, em local seco e fresco, com 
temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz 
solar e longe do alcance de crianças e animais 
domésticos. Não reutilize a embalagem vazia. Não 
guarde ou apl ique junto de a l imentos,  
medicamentos e produtos de higiene e domésticos.
APRESENTAÇÃO: Frascos com 480mL, 
acondicionados em caixas coletivas contendo 12 
unidades.

MODO DE USAR: Molhar o animal e aplique o 
produto sobre todo o corpo, começando pela cabeça 
em direção à cauda, evitando a área dos olhos, 
massageando em sentido contrário ao dos pelos. 
Deixar o animal coberto pelo produto durante alguns 
minutos. Enxaguar o animal e reaplicar o produto, 
repetindo o processo inicial.
PRECAUÇÕES: Use luvas de borracha para 
aplicação do produto. O produto, quando usado 
seguindo as recomendações, não apresenta efeitos 
colaterais. Não administrar em animais com 
hipersensibilidade conhecida ao(s) composto(s) do 
produto.

Veículo q.s.p. ...........................................100 mL

Produto Licenciado no Ministério da Agricultura sob 
o n° 6.229 em 05/01/98.
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão 
Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

Proprietário:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 22
Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana / BA

Caixa Postal 363     Tel.: 75 3612-4700
CEP: 44010-665     CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o n° BA-000143-0

Fabricante:
LEIVAS LEITE S.A

Indústrias Químicas e Biológicas
Rua Benjamin Constant, 1637

Centro, Pelotas / RS
CEP: 96010-020     Tel.: (53) 3225-3666

CNPJ: 92.191.659/0001-90
Licenciado no MAPA sob o n° RS-06037-2

SAC
0800 703 1346

sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br 7 897817 500143
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	Página 1

