Veiligheid

VRIJ
Van zeep, sulfaten, parabenen,
nanodeeltjes en kleurstoffen
Hypoallergeen
parfum

Gebruiksgemak
MET

®

Het DOUXO S3 behandelprotocol is
gemakkelijk en effectief voor een hoog
behandelresultaat.

UIT

Slechts 1x shampoo
om de vacht en huid te reinigen

Mousse 3x per week

H

voor goede werkzaamheid
Leave-on formulering voor
langere nawerking
Uitspoelen niet nodig

meer info op www.douxo.com
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Safe Skincare Selection

Verbeterde verpakking

Huidverzorgingsmiddelen spelen een
steeds belangrijkere rol bij de behandeling
van dermatologische patiënten.
DOUXO S3 heeft daarbij een
toonaangevende rol en onze producten
worden over de hele wereld gebruikt.

Zomergeur
“Kokos+Vanille”

OPHYTRIUM

Hypoallergeen parfum geselecteerd door
diereigenaren. Na behandeling ruikt uw
huisdier weer fris.

uit slangenbaardgras

Natuurlijke ingrediënten

Natuurlijk bestanddeel

Een verbeterde verpakking
die samen met eigenaren
is ontwikkeld

Ophytrium is het natuurlijke ingrediënt
in al onze DOUXO S3 producten. Het
is een veilig bestanddeel en beschermt
zowel de gezonde als aangetaste
huid. Werkzaamheid en veiligheid zijn
wetenschappelijk vastgesteld door
diergeneeskundige dermatologen.

«
Pompje: makkelijk met
een hand te gebruiken

Werkzaamheid, veiligheid &
gebruiksgemak
zijn de belangrijkste uitgangspunten. Alle
producten zijn wetenschappelijk getest en
ontwikkeld in nauwe samenwerking met
dierenartsen en diereigenaren.

Ons
antwoord

SAFE
SKINCARE
SELECTION

Ergonomische
handgreep: betere
grip met natte
handen

Alles is getest volgens een strikt
wetenschappelijk protocol. Het
middel werd tijdens de zware
studie omstandigheden zeer goed
getolereerd en dat betekent dat
het acute protocol onder normale
omstandigheden erg veilig is.

«

Zichtvenster:
vloeistofniveau zichtbaar

Pr. Lluís Ferrer

Stabiele onderkant:
flacon valt niet om

Professor Veterinaire Dermatologie, Afdeling Klinische
Wetenschappen, Tufts Cummings School of Veterinary
Medicine
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