
Arpalit® Neo veterinární šampon pro suchou,  
citlivou a alergickou pokožku, 250 ml

CZ

UŽITÍ
Jemný šampon na mytí srsti kožešinových zvířat s přídavkem 
elastinu a bambusového extraktu. Používá se pro ošetření psů, 
koček i jiných kožešinových zvířat se suchou, citlivou pokožkou se 
sklonem k alergickým reakcím. Šampon jemně myje, čistí i ošetřuje 
srst zvířete. Nevysušuje a nedráždí pokožku, jeho pH je neutrální. 
Srst po ošetření získává jemnost, pevnost, pružnost, hluboký lesk 
a jasné zbarvení.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přiměřené množství šamponu naneste na namočenou srst a jem-
ným masírováním vytvořte pěnu. Pro mláďata nebo malá zvířata 
šampon použijte zředěný vodou v poměru 1:2. Srst důkladně 
promasírujte a poté důkladně vlažnou vodou propláchněte. Srst 
vysušte fénem nebo nechejte volně proschnout.

POPIS PŘÍPRAVKU
Lehce nažloutlý zakalený viskózní roztok.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte pro nemocná zvířata, nepoužívat v době laktace. 
Nepoužívejte pro mláďata do stáří 2 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal likvidujte v rámci organizo-
vaného sběru. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně 
obalu. Jen pro zvířata! Bez předpisu veterinárního lékaře.

ZPŮSOB UCHOVÁVÁNÍ
Při teplotě 5-25 °C.

VELIKOST BALENÍ
250 ml.

DOBA POUŽITELNOSTI
Do data uvedeného na dně obalu.

ČÍSLO SCHVÁLENÍ
149-15/C. Kosmetický veterinární přípravek. Prodejný bez omezení.

Více informací na www.arpalit.cz

250 ml
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Arpalit® Neo veterinárný šampón pre suchú,  
citlivú a alergickú pokožku

SK

OBLASŤ POUŽITIA
Jemný šampón na umývanie srsti kožušinových zvierat s prídavkom 
elastínu a bambusového extraktu. Používa sa pre ošetrenie psov, 
mačiek aj iných kožušinových zvierat so suchou, citlivou pokožkou 
so sklonom k alergickým reakciám. Šampón jemne umýva, čistí 
a ošetruje srsť zvieraťa. Nevysušuje a nedráždi pokožku, jeho pH 
je neutrálne. Srsť po ošetrení získava jemnosť, pevnosť, pružnosť, 
lesk a jasné sfarbenie.

SPÔSOB POUŽITIA
Primerané množstvo veterinárneho prípravku naneste na na-
močenú srsť a jemným masírovaním vytvorte bohatú penu. Pre 
mláďatá alebo malé zvieratá veterinárny prípravok použite zriedený 
vodou v pomere 1:2. Veterinárny prípravok dôkladne premasírujte 
a potom srsť dôkladne opláchnite vlažnou vodou. Srsť vysušte 
fénom alebo nechajte voľne preschnúť.

CHARAKTERISTIKA
Jemný veterinárny šampón na umývanie srsti kožušinových zvierat 
s prídavkom elastínu a bambusového extraktu.

POPIS VET. PRÍPRAVKU
Ľahko žltkastý zakalený viskózny roztok.

DRUH A KATEGÓRIA ZVIERAT
Psy, šteňatá, mačky a iné nepotravinové zvieratá.

UPOZORNENIE
Nepoužívajte pre choré zvieratá, nepoužívať v čase laktácie. 
Nepoužívajte pre mláďatá do veku 2 mesiacov.

POZNÁMKA
Obal likvidujte v rámci organizovaného zberu.

VEĽKOSŤ BALENIA
250 ml.

ČAS POUŽITEĽNOSTI
Do dátumu uvedeného na dne obalu.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA
Uchovávať pri teplote 5–25 °C. Uchovávať mimo dohľadu a do-
sahu detí.

OZNAČENIE
Len pre zvieratá. Bez predpisu veterinárneho lekára.

ČÍSLO ŠARŽE
Na dne obalu.

EXPIRÁCIA
Na dne obalu.

ČÍSLO SCHVÁLENIA
001/K/16-S

SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU / ZLOŽENIE
Aqua, Coco-Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Co-
coamphoacetate, Lauryl Glucoside, Glycerin, PEG/PPG-120/10 
Trimethylolpropane Trioleate, Glyceryl Oleate, Laureth-2, Sodium 
Chloride, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Stearyl Citrate, Pro-
pylene Glycol, Bambusa Vulgaris Extract, Hydrolyzed Elastin, 
Ethylhexylglycerin, Benzoic Acid, Methylparaben, Propylparaben.

VÝROBCE / VÝROBCA
AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,507 32 Kopidlno, ČR.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ /  
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA
AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, ČR.
DISTRIBÚTOR PRE SR
AVEPHARMA, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04, Bratislava, 

www.avepharma.eu
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