
 
DermaShine  
 

Voor gebruik bij een droge en doffe vacht van de hond. Herstelt de vochtbalans van de 
huid en vermindert de vorming van klitten in de vacht. 

Milde, olievrije balsem met huid ondersteunende en desinfecterende eigenschappen. 
Dermashine werkt vocht inbrengend en hydraterend.  Bevat Jojoba-olie. 

Toepassing 
De balsem kan worden aangebracht na reinigen met een shampoo, dan wel direct wanneer 
wassen niet mogelijk is. 
DermaShine kan ook als conditioner worden toegevoegd aan het water als laatste spoeling 
na het wassen met een shampoo. 

Gebruik 
De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de 
shampoo ruim inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-
10 minuten in laten werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per 
week gebruiken, dan wel zo vaak als uw dierenarts voorschrijft. 

Diersoorten 
Hond en kat 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium sprayflacon 100 ml. 

 

DermaCalm  

Speciale shampoo voor de hond voor gebruik bij een jeukende en/of geïrriteerde huid. 



Milde, hypoallergene shampoo met reinigende, desinfecterende werking én met 
jeukverzachtende eigenschappen. 
Zorgt voor een beschermende en verzachtende laag op de beschadigde en geïrriteerde huid. 

Gebruik 
De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de shampoo 
ruim inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-10 minuten 
in laten werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per week 
gebruiken, dan wel zo vaak als uw dierenarts voorschrijft. 

 

Diersoorten 
Hond en kat 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium doseerflacon 250 ml. 

 

DermaBact  
 

Milde herstellende shampoo met desinfecterende eigenschappen, verlaagt de zuurgraad 
van de huid en maakt het bacteriën zo lastiger om zich te vermenigvuldigen. 

Milde, hypoallergene shampoo met een renigende en desinfecterende werking die gebruikt 
kan worden als ondersteuning van huidinfecties. 

Gebruik 
De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de 
shampoo ruim inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-
10 minuten in laten werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per 
week gebruiken, dan wel zo vaak als uw dierenarts voorschrijft. 

Diersoorten 
Hond en kat 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 



Verpakking 
Luxe kunststof doseerflacon 200 ml. 

 
 
 

DermaPhilo  
 

Crème voor de verzorging van de beschadigde huid van honden en paarden ten gevolge 
van schimmels, gisten of bacteriën. Ondersteunende behandeling van huid problemen. 

Laag allergene speciale crème als aanvullende behandeling voor huidproblemen veroorzaakt 
door bacteriële- of schimmelinfecties. 

Gebruik 
Reinig de aangetaste plekken en droog deze (föhn). Breng een dun laagje DermaPhilo crème 
aan op de geheel droge plekken. De huid zal de crème direct opnemen. Breng de crème 
dagelijks aan op de schone, droge plekken. Doorgaan totdat de huid geheel genezen is. 

Diersoorten 
Hond, kat en paard 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium doseerflacon 200 ml. 

 
 
 
 

DermaLux  

Speciale shampoo voor gebruik bij een vette huid; ontvet en verwijderd roos en 

wondkorsten. Dermalux heeft tevens een bacterie- en schimmelgroei remmende werking. 

Speciale anti-roos shampoo.  

 

Gebruik:  

De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de shampoo ruim 

inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-10 minuten in laten 

werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per week gebruiken, dan wel zo 

vaak als uw dierenarts voorschrijft. 



Diersoorten 
Hond 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium doseerflacon 200 ml. 

 

DermScale 

Deze shampoo reinigt en rehydrateerd droge en gevoelige huid, verwijderd roos en dode 

huidcellen en hersteld de vochtbalans. 

Aanvullende medicinale shampoo ter ondersteuning van de behandeling van een droge, 

schilferige huid en vacht. 

 

Gebruik:  

De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de shampoo ruim 

inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-10 minuten in laten 

werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per week gebruiken, dan wel zo 

vaak als uw dierenarts voorschrijft. 

 

Diersoorten 
Hond, kat en paard 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium doseerflacon 250 ml. 

 

DermHex 

 
Shampoo met krachtige desinfecterende eigenschappen, reinigt de wonden zonder 

uitdroging of irritatie te veroorzaken. 



Hypoallergene shampoo voor gebruik bij huidinfecties veroorzaakt door allergieën, reinigt en 

desinfecteert de huid. 

 

 

Gebruik:  

De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de shampoo ruim 

inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-10 minuten in laten 

werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per week gebruiken, dan wel zo 

vaak als uw dierenarts voorschrijft. 

 

Diersoorten 
Hond en kat 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium doseerflacon 200 ml. 

 

DermTopic 

 
Hypoallergene shampoo voor gebruik bij huidinfecties veroorzaakt door allergieën, reinigt 

en desinfecteerd de huid.  

Reinigt en desinfecteert de huid met bacteriostatische en mycostatisch eigenschappen. Helpt de 
huidflora normaliseren. Helpt bij de onderdrukking van huidreacties. Regenereert de barrièrefunctie 
van de hoornlaag van de huid.  

 

Gebruik:  

De flacon goed schudden voor gebruik. De vacht van de hond goed nat maken en de shampoo ruim 

inmasseren. Uitspoelen en dan nogmaals aanbrengen en inmasseren. Dan 5-10 minuten in laten 

werken. Vervolgens royaal uitspoelen met lauwwarm water. 2 tot 3x per week gebruiken, dan wel zo 

vaak als uw dierenarts voorschrijft. 

 

Diersoorten 
Hond, kat en paard 

Bewaren 
Bij kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen bewaren. 



Waarschuwing 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 

Verpakking 
Luxe aluminium doseerflacon 250 ml. 

 

 

 

DermaBase – Reinigende hydraterende shampoo voor droge en gevoelige huid, verwijderd 
roos en dode huidcellen en hersteld het gehalte aan essentiële vetzuren en jojoba olie.  
 
 

 


