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FAUNA OTIS
Ušní olej

Objednací číslo: F0031 
Číslo schválení: 064-14/C

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract,Olea europaea Fruit Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Lecithin, Borago officinalis Seed 
Oil, Tocopheryl acetate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Mela-
leuca alternifolia Leaf Oil, Retinyl palmitate, Salvia officinalis Oil, 
Juniperus communis Fruit Oil

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

Ušní olej je vynikající a účinný přírodní přípravek při svém speciálním poslání. Obsahuje 
jemné rostlinné oleje vytvářející na sliznici ucha ochranný olejový film, který chrání před 
špatným mazotokem, vysušováním, má výrazné protizánětlivé účinky. Účinné rostlinné 
látky uklidňují, ošetřují sliznici ucha a optimalizují její fyziologické funkce. Éterické oleje 
obsažené v přípravku působí proti usídlování a rozmnožování nežádoucích mikroorga-
nizmů, které způsobují svědivost i zánět vnějšího i vnitřního ucha. Osvědčil se i proti 
usídlení parazitů v ušní mušli.

Vlastnosti: Ošetřuje sliznici vnitřního ucha, napomáhá průtoku mazu. Éterické oleje 
obsažené v přípravku působí preventivně proti usídlování a rozmnožování nežádoucích 
mikroorganizmů, které způsobují svědění a mnohdy i záněty.

Použití: Preventivní použití 1–2× týdně pomocí pipetky kápneme do ucha 1–2 kapky 
přípravku záleží na velikosti psa a olej se rozprostře po sliznici. Stejně tak lze přípravek 
doporučit před koupelí ve venkovních vodách i po ní. Olej doporučujeme použít i při 
onemocnění vnitřního ucha - bakteriemi, plísněmi i parazity např. svrab a další. Při nemoci 
nutno zvýšit na 1–2 kapky 2× denně. Dávku je vhodné upravit dle velikosti zvířete.

Tip: Vhodné je použití před koupelí nebo před procházkou v neznámém prostředí (les, 
louky, prostory s volně pobíhajícími zvířaty).

Doporučujeme olej aplikovat před koupáním.
Před použitím protřepat!

Standardní balení: 10 ml, 20ml, 50 ml


