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DermaPhilo
DERMAPHILO IS EEN DERMATOLOGISCHE 
CRÈME VOOR DE VERZORGING VAN 
BESCHADIGDE HUID EN BESCHERMING 
TEGEN BACTERIËN, SCHIMMELS EN GISTEN.



Hoe werkt 
DermaPhilo?

TOEPASSING
Aanvullende behandeling tegen 
huidproblemen veroorzaakt door 
bacteriële- of schimmelinfecties, zoals 
beschadigde poten bij honden of 
huidschimmels bij paarden.

LET OP: De vacht kan na gebruik van 
DermaPhilo voor korte tijd lichtroze kleuren. 

Wat is DermaPhilo?
DermaPhilo is een hypoallergene dermatologische crème met een immunomodulerende 
en desinfecterende werking, voor gebruik bij honden, katten en paarden. DermaPhilo 
kalmeert en verzacht de beschadigde huid en ondersteunt het genezingsproces. 

Effect van micro-organismen
Micro-organismen zoals gisten, schimmels en bacteriën komen van nature voor op 
de huid en vacht van alle dieren. Deze micro-organismen zijn voor dieren met een 
gezonde huid onschadelijk, en maken het voor ziekteverwekkende micro-
organismen nog moeilijker zich op de huid te huisvesten. 

Wanneer de huid van het dier beschadigd is kunnen micro-organismen, welke in 
eerste instantie  onschadelijk zijn, schadelijk worden waardoor deze het 
beschadigde gebied aanvallen wat vervolgens de genezing zal vertragen. Het is 
daarom belangrijk om de beschadigde huid extra te ondersteunen, zodat deze 
beter beschermd zal zijn.  

Zuinig in gebruik
DermaPhilo hoeft slechts in een dun laagje op de huid aangebracht te worden, wat 
het zeer duurzaam in gebruik maakt. Over het algemeen is het voldoende de huid 
slechts één keer per dag te behandelen met DermaPhilo.

Gebruiksaanwijzing:
Vóór gebruik van DermaPhilo moet de huid eerst grondig worden gereinigd en 
moet dikke vacht rondom de beschadigde huid worden geschoren. Huidgebieden 
met korstvorming dienen eerst te worden gewassen met een daarvoor geschikte 
shampoo (bijvoorbeeld DermaLux). Droog vervolgens  de schone vacht, eventueel 
met behulp van een föhn. Breng vervolgens een dunne laag DermaPhilo aan op de 
huid. Dit dient voldoende dun te zijn, zodat het door de huid kan worden 
opgenomen. 

DermaPhilo kan worden gebruikt in combinatie met andere 
huidverzorgingsproducten voorgeschreven door de dierenarts.

Behandeling herhalen: Aantekeningen:

DermaPhilo heeft een dubbele werking; 
het kalmeert en ondersteunt het herstel 
van de beschadigde huid én heeft het een 
desinfecterende werking wat bijdraagt aan 
de bestrijding van bacteriën, schimmels en 
gisten die zich bevinden rondom de 
beschadigde huid. DermaPhilo remt de 
groei van bacteriën, schimmels en gisten 
en ondersteund daarnaast het eigen 
vermogen van het dier om schadelijke 
micro-organismen te verwijderen, zodat 
deze de huid niet verder kunnen aantasten. 

Eenmaal per dag
Twee keer per dag
Aantal dagen …….
Totdat de aandoening is verdwenen
Anders:




