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ManukaLind spray  PT  

Spray calmante que promove a regeneração da pele. Fabricado 
com mel de Manuka da Nova Zelândia. 

ManukaLind Spray é um spray reconfortante feito de mel Manuka 

de elevado grau (UMF 15+), extractos de raiz de confrei e óleos 

essenciais. O mel Manuka é importado da Nova Zelândia e derivado 

de abelhas que visitam as flores do arbusto Manuka. 

A composição única do mel promove a regeneração da pele e o 

extracto de confrei tem um efeito positivo na pele irritada. Os óleos 

essenciais acentuam o efeito do mel de Manuka. Eles também agem 

como repelentes de insetos e evitam que o animal lamba o produto. 

ManukaLind Spray é fácil de aplicar e o aplicador inovador ainda 

permite que se pulverize na posição invertida, permitindo o acesso 

a áreas difíceis (entre as almofadas, pescoço e barriga). 

Mel de Manuka (MGO 514+) 

O mel de Manuka é originário da Nova Zelândia, onde é usado há 

gerações para promover a cura. As abelhas extraem pólen e néctar 

das flores de Manuka (Leptosperum scoparium) para criar este mel 

excepcional. ManukaLind contém mel de Manuka certificado de 

elevada qualidade da Nova Zelândia.  

Extracto de confrey (Symphytum officinalis radix) 

O confrei aumenta muito a regeneração da pele. As alantoínas 

contidas nas raízes e ervas do confrei têm um efeito positivo no 

crescimento celular da pele. Extractos da raiz do Confrei 

(Symphytum officinalis) estimula a circulação da pele irritada e ajuda 

a aliviar a zona infectada. 

Óleos essenciais (Lavanda) 

Os óleos essenciais geralmente têm um sabor desagradável que 

desencoraja o animal de estimação de lamber o produto e, portanto, 

a área infectada. Os óleos essenciais também funcionam como 

repelente contra moscas e outros insectos. O óleo é seguro para 

gatos. 

Tipo de produto 

Produto de cuidado para animais 

Embalagem 

Spray de 30 ml 

Características 

ManukaLind Spray é um spray reconfortante feito de mel Manuka 

de elevada qualidade (MGO 514 + / UMF 15+), extratos de raiz de 

confrei e óleos essenciais. O mel de Manuka é importado da Nova 

Zelândia e derivado de abelhas que visitam as flores do arbusto de 

Manuka.  

A composição única do mel promove a regeneração da pele e o 

extracto de confrei tem um efeito positivo na pele irritada. Os óleos 

essenciais acentuam o efeito do mel de Manuka. Eles também agem 

como repelentes de insetos e evitam que o animal lamba o produto. 

ManukaLind Spray é fácil de aplicar e o aplicador inovador ainda 

permite que se pulverize na posição invertida, permitindo o acesso 

a áreas difíceis (entre as almofadas, pescoço e barriga). 

 

Nota 

Manter fora do alcance das crianças 

Não é um medicamento para melhorar o desempenho de acordo 

com as regras antidoping e de controle de drogas da Federação 

Equestre Alemã. 

Não guardar acima dos 25°C. Usar dentro de 6 meses após a 

abertura. 

Livre de testes em animais. 

Somente disponível no seu Médico Veterinário. Fabricado na 

Alemanha. 

Modo de emprego 

Limpar a pele do animal (se necessário, tosquiar cuidadosamente a 

área a tratar com a ajuda de uma tesoura ou máquina de tosquiar). 

Agite o frasco e pressione o bico de pulverização completamente 

para baixo. Aplicar a aproximadamente a 10 cm da área a ser 

tratada. Também pode pulverizar com a embalagem invertida. O 

óleo é seguro para gatos. 

Composição 

Mel de Manuka (MGO 514+/UMF 15+), Symphytum officinalis radix, 

óleo essencial (lavanda) 

Excipiente 

Glicerina 
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