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HY ‑DERMAL
Mycí olej na srst

Objednací číslo: F0009 
Číslo schválení: 074-14C

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Laureth-4, Glycine soja Oil, 
Canola Oil, Hydroxyethyl ethylcellulose, Polysorbate 80, Juglans 
regia Seed Oil, Arnica montana Flower Oil, Melissa officinalis Leaf 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Lecithin

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

Známou skutečností je, že aktivní vypírací látky – tensidy používané běžně jako hlavní 
součást šamponů a mycích prostředků jsou absorbovány pokožkou a chlupem, ve 
které zůstávají několik dnů. Svým působením negativně ovlivňují chemizmus pokožky 
i chlupu. Dlouhodobé používání přípravků s obsahem tensidů může být příčinou různých 
kosmetických poškození i zdravotních problémů (lupy, svědivost, plísňové onemocnění 
pokožky, vypadávání srsti). Alternativou šamponu jsou speciální beztensidové kosme-
tické přípravky, oleje na mytí srsti, které zcela nahrazují klasické šampony.
Olej je vhodný pro krátkou i dlouhou srst. HY ‑DERMAL je určen především pro citlivou 
pokožku se sklonem k ekzémům, lupům, svědivosti.

Vlastnosti: Mycí olej na srst a pokožku zlepšuje prokrvení pokožky, tím i reaktivuje 
činnost chlupových kořínků. Zbavuje pokožku jejich výměšků, posiluje srst.

Použití: Před nanesením oleje je důležité srst důkladně namočit a opláchnout, aby 
nabobtnala a lépe se následně zbavila nečistot. Potřebné množství oleje smícháme s 
vodou a následně aplikujeme do srsti a na pokožku. U dlouhosrstých plemen olej apliku-
jeme v řadách a lehce vmasírujeme do srsti a pokožky. Potom srst důkladně opláchneme 
vlažnou vodou. Srst se stane měkkou a poddajnou. Poškozená srst se může již po několi-
kerém mytí znovu zotavit.

Tip: Množství 5–10 ml oleje naředíme do 100 ml vody, protřepeme a následně apliku-
jeme do hodně mokré srsti směrem od hřbetu. Provedeme masáž a srst opláchneme 
vlažnou vodou. Pokud by se po opláchnutí vodou srst zdála mastná, doporučujeme 
použít lihový přípravek určený k ošetření srsti nebo tužící tonikum na srst. Pro lepší 
lesk srsti je vhodné použít tekutý vosk FELLEOL, zároveň chrání chlup před UVA a UVB 
zářením.

Obal: PET

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


