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Otysan
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As gotas de Otysan auxiliam na regeneração da pele,
especialmente para utilização nos ouvidos. Também pode ser
usado nas pregas cutâneas. Feito com mel de Manuka.
As gotas de Otysan são usadas para confortar e aliviar a irritação do
pavilhão auricular e ouvido externo. As gotas de Otysan auxiliam na
regeneração da pele, especialmente para utilização nos ouvidos. A
combinação única de ingredientes botânicos e mel de Manuka de
alto grau (MGO 514 + / UMF 15+) utilizada no Otysan oferece
suporte às funções naturais da pele e acalma as áreas irritadas do
canal auditivo
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. Otysan contém mel de Manuka certificado de alta
qualidade da Nova Zelândia.
Extracto de calêndula (Calendula officinalis flores)
A calêndula nutre e acalma a pele irritada e a área infectada.
Ácido láctico (Acidum lacticum, valor de pH: 2,8)
O ácido láctico assegura um valor de pH estável para uma aplicação
sem stress.
Ingredientes (excerto)
Mel de Manuka (MGO 514+), extracto de calêndula (Calendula
officinalis flores), ácido láctico (Acidum lacticum, valor de pH: 2,8)
Tipo de produto
Produto de cuidado para animais
Embalagem
Frasco de 20 g para gotas
Modo de emprego nas pregas da pele
Quando aplicar Otysan nas pregas da pele e nos lábios, massajar
ligeiramente as gotas nas áreas afectadas.
Modo de emprego nos ouvidos
Ao aplicar Otysan nas orelhas, limpe as orelhas do animal e aplique
o número recomendado de gotas na área afetada da orelha.
Pressione o dispensador várias vezes. Massageie suavemente o
Otysan e distribua uniformemente as gotas no ouvido.
Cães – Utilização diária recomendada
Cães pequenos
Cães médios
Cães grandes

< 10 kg
10 kg – 20 kg
> 20 kg

2 bombadas
3–4 bombadas
5–6 bombadas

Gatos – Utilização diária recomendada
1–2 bombadas
Pequenos animais – Utilização diária recomendada
1–2 bombadas
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Nota
Armazenar abaixo 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.

