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FELLEOL
Tekutý vosk na srst

Objednací číslo: F 0003 
Číslo schválení: 055-14/C

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, 
Juglans regia Seed Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, 
Lecithin, Citrus grandis Peel Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, 
Cananga odorata Leaf Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Jedním z možných důsledků používání tensidových mycích přípravků na srst, tedy 
šamponů, bývají příliš přesušená, matná srst, která se snadno láme, třepí a „elektrizuje“. 
Zde pak nezbývá než jejich tukový „mikrofilm“ obnovit. V principu lze použít, kterýkoli 
rostlinný olej, jak se obvykle dočítáme. Zde doporučujeme maximální opatrnost a nedů-
věřivost. Rostlinné oleje jsou chemicky značně nestabilní, hlavně pak v podmínkách, kdy 
jsou naneseny na srst. Kyslík obsažený ve vzduchu spolu s UV zářením by přivodily jejich 
doslova bleskové žluknutí, a tím i nepříjemný zápach spolu s nutností ještě častějšího 
mytí srsti. FELLEOL přichází na trh jako (bio)chemicky stabilní přípravek. Ani po aplikaci 
na srst nežlukne. Je bohatý na vitamíny A a E a vykazuje ochranný faktor zhruba 4, čímž 
nabízí srsti i ochranu před UV zářením. Přípravek lze požít na suchou i mokrou srst, které 
navrací lesk, zlepšuje její elastičnost, zabraňuje nadměrné lámavosti a třepení. Felleol 
také podstatně usnadňuje rozčesávání srsti. Vosk je vhodnou ochranou srsti za deště.

Použití: Přípravek je vhodné aplikovat do suché i mokré srsti, pomocí rozprašovače nebo 
malé množství naneseme na dlaně a následně aplikujeme na místo určení. Na partie 
náchylnější na vytváření „cucků“, doporučujeme použít přípravek ve větším množství.

Tip: Přípravek lze použít i k ošetření bezsrstých zvířat, u kterých působí i jako ochrana 
před nežádoucím slunečním zářením a deštěm. Přípravek působí i proti zabarvení srsti 
v okolí očních partií.

Před použitím protřepejte!

Obal: PET

Standardní balení: 100 ml, 200 ml
Doplňkové balení: 500 ml, 1000 ml


