BIJSLUITER

SOS VLO TEEK VACHT obv alcohol
Voor de hond
SOS Vlo/Teek Vacht is stap 1 uit onze SOS Vlo/Teek range.
Het advies is dan ook om SOS Vlo/Teek Vacht in combinatie te gebruiken met
SOS Vlo/Teek Omgevingsspray voor een zo goed mogelijk resultaat.
Ingrediënten:
Alcohol, water, Citroengras olie, Eucalyptus Citriodora olie, Ceder olie, Tea Trea olie, Rozemarijn olie, Geranium olie,
Lavendel olie, Salie olie, Palmarosa olie, Pepermunt olie, Limoen olie, Bergamot olie en Kamfer olie.
Dosering:
De aanbevolen dosering per gewicht van de hond:
0-10kg = 4ml = 3 pompjes
10-25kg = 8ml = 6 pompjes
> 25kg = 12ml = 9 pompjes
Na iedere zwem- en/of wasbeurt opnieuw opbrengen.
Gebruiksadvies:
De aanbevolen dosering toedienen op de vacht. Aanbrengen in de nek, op de rug tot aan de staart. Mengsel met de hand
verdelen over de vacht. SOS Vlo/Teek Vacht – alcohol vlekt niet. In het seizoen om de week toedienen.
Buiten het seizoen is 1x per maand voldoende. Vanaf pup kan dit mengsel veilig gebruikt worden.
Let op: niet in de ogen of in de buurt van de slijmvliezen aanbrengen.
Bewaaradvies:
Droog en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. Voor uiterste gebruiksdatum zie etiket.
Waarschuwingen:
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat: Citroengras olie, Geranium olie
en Rozemarijn olie, kan een allergische reactie veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde
plaats bewaren. Koel bewaren. In geval van brand blussen met waternevel.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Combinatie met andere (genees)middelen:
Leaf SOS Vlo/Teek Vacht obv alcohol kunt u gelijktijdig met andere (genees)middelen gebruiken.
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