
V19 Arpalit®  Neo šampon s extraktem z listů čajovníku

CZ

CHARAKTERISTIKA
Jemný šampon na mytí srsti kožešinových zvířat s vitamíny, s ex-
traktem z listů čajovníku čínského, olivovým olejem a elastinem.
Popis přípravku: Čirý až lehce zakalený viskózní roztok oranžové 
až oranžovohnědé barvy.

UŽITÍ
Jemný šampon určený k pravidelnému mytí srsti psů, štěňat, 
koček, koťat i jiných kožešinových zvířat. Šampon má příznivý 
účinek na zdraví a krásu srsti zvířat. Obsahuje vitamíny B3 a B5, 
olivový olej a elastin, nevysušuje a nedráždí pokožku, jeho pH je 
neutrální. Srst po pravidelném ošetření získává jemnost, pevnost, 
pružnost, vysoký lesk a jasné zbarvení.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přiměřené množství šamponu naneste na namočenou srst a jem-
ným masírováním vytvořte bohatou pěnu. Pro mláďata nebo 
malá zvířata šampon použijte zředěný v poměru 1:2. Po umytí 
srst důkladně propláchněte vlažnou vodou. Při silném znečištění 
srsti postup opakujte. Pro zvýšení lesku a zdraví srsti naneste po 
umytí přiměřené množství Arpalit® Neo kondicionéru s extrak-
tem z listů čajovníku a lehce jej vmasírujte do srsti a pokožky. 
Ponechte po dobu 2-5 minut působit. Poté srst opět důkladně 
propláchněte vlažnou vodou. Srst vysušte fénem nebo nechejte 
volně proschnout.

DRUH OBALU
Plastová nádobka opatřená šroubovacím uzávěrem.

VELIKOST BALENÍ
250 ml.

ZPŮSOB UCHOVÁVÁNÍ
Při teplotě 5–25 °C.

DOBA POUŽITELNOSTI
Do data uvedeného na dně obalu.

UPOZORNĚNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru. 
Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

ČÍSLO SCHVÁLENÍ: 
161-13/C. Kosmetický veterinární přípravek. Prodejný bez omezení.

250 ml

EAN 8594013701709



Arpalit® Neo šampón s extraktom z listov čajovníka

SK

CHARAKTERISTIKA
Jemný šampón na umývanie srsti kožušinových zvierat s vitamínmi, 
extraktom z listov čajovníka čínského, olivový olejom a elastínom.

POPIS PRÍPRAVKU
Číry až ľahko zakalený viskózny roztok oranžovej až oranžovo-
-hnedej farby.

OBLASŤ POUŽITIA
Jemný šampón určený na pravidelné umývanie srsti psov, šteniat, 
mačiek, mačiat a iných kožušinových zvierat. Šampón má priaz-
nivý účinok na zdravie a krásu srsti zvierat. Obsahuje vitamíny B3 
a B5, olivový olej a elastín, nevysušuje a nedráždi pokožku. Srsť po 
pravidelnom ošetrení získava jemnosť, pevnosť, pružnosť, hlboký 
lesk a jasné sfarbenie.

SPÔSOB POUŽITIA
Primerané množstvo šampónu naneste na namočenú srsť a jem-
ným masírovaním vytvorte bohatú penu. Pre mláďatá alebo malé 
zvieratá šampón použite zriedený vodou v pomere 1:2. Pri silnom 
znečistení srsti postup opakujte. Pre zvýšenie lesku a zdravie 
srsti naneste po umytí primerané množstvo Arpalit® Neo kondi-
cionéra s extraktom z listov čajovníka a ľahko ho vmasírujte do 
srsti a pokožky. Nechajte pôsobit 2-5 minút. Potom srst dôkladne 
prepláchnite vlažnou vodou. Srsť vysušte fénom alebo nechajte 
voľne preschnúť.

VEĽKOSŤ BALENIA
250 ml.

ČAS POUŽITEĽNOSTI
Do dátumu uvedeného na dne obalu.

SPÔSOB UCHOVÁVANIA
Pri teplote 5-25 °C.
UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte oddelene 
od potravín, nápojov a krmív. Obal likvidujte v rámci organizova-
ného zberu.

OZNAČENIE
Len pre zvieratá! Bez predpisu veterinárneho lekára.

ČÍSLO SCHVÁLENIA
051/K/08-S

www.arpalit.sk

SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU/ZLOŽENIE PRÍPRAVKU: 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Cocoamidopropyl Betaine, Coco-glucoside, PEG-12 Dimethico-
ne, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Chloride, 
Panthenol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Olea Europaea Fruit Oil, 
Niacinamide, Hydrolyzed Elastin, Propylene Glycol, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Niacin, 3-Cyanopyridine, Buthylphenyl 
Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Basic Brown 16 (CI 12250).

VÝROBCE/ VÝROBCA A DRŽITEĽ ROZHODNUTIA
AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika.

DISTRIBUTOR/DISTRIBÚTOR PRE SR: 
AVEPHARMA, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04, Bratislava, Slovenská 
republika, www.avepharma.eu

250 ml

EAN 8594013701709


