GUIA DE BANHOS

DERMOCOSMÉTICOS
CONFORTO E ALÍVIO À PELE
SENSÍVEL OU EM TRATAMENTO

BANHO
.........................................

DERMOCOSMÉTICO
SOFT CARE
Reconstrução
da barreira
epidérmica
Proteção
contra agentes
externos

Benefícios
estéticos

Limpeza suave
e eficaz

Reposição de
nutrientes

Hidratação e
maciez

Hipoalergênico

pH balanceado

2

SHAMPOOTERAPIA
• A terapia tópica aumenta a eficácia do protocolo de tratamento dermatológico.
• Permite maior absorção dos ingredientes ativos por todas as camadas da pele.
• Contribui com a redução da proliferação de micro-organismos patogênicos, inibe a
inflamação e diminui a coceira.
Cães e gatos com tendência a alergias, dermatites, pele seca e sensível precisam de
um shampoo dermocosmético que ofereça, em um só produto, eficácia em higiene e
equilíbrio das funções da pele.

AÇÃO DO SHAMPOO
DERMOCOSMÉTICO
• Hidratação da pele e pelagem
• Redução da perda transepidérmica de água
• Reposição lipídica da barreira epidérmica
• Recuperação de queratinócitos
• Proteção antioxidante contra radicais livres
• Alívio de prurido e sensibilidade cutânea
• Regulação da oleosidade
• Remoção de descamação, alérgenos e
agentes externos

QUEM DEVE USAR?
• Cães e gatos com pele ou pelagem seca, sensível ou irritada
• Animais que apresentam hipersensibilidade a produtos comuns
• Animais que estão em tratamento dermatológico
• Animais com quadros recorrentes de doença dermatológica

SHAMPOO DE MANUTENÇÃO
Após o tratamento, o uso de shampoo dermocosmético é determinante para
estabilizar o paciente, espaçar crises e evitar recidivas do quadro, além de diminuir a
frequência de intervenções medicamentosas.
A manutenção é um ponto tão decisivo para a recuperação do animal quanto o
tratamento.
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HORA DO

BANHO

....................................................................................

1.

4.

Antes de iniciar
o banho, limpe a
região ao redor
dos olhos com
Eye Clean Up e
higienize as orelhas
com os produtos
específicos: Oto
Clean Up, Propcalm
Otológico ou
K-Treat Oto Micelar.

Após aguardar a
ação do shampoo
pelo tempo
recomendado,
é importante
enxaguar
abundantemente,
removendo o
produto sem
deixar resíduos. Se
necessário, repita o
procedimento.

2.
Proteja as orelhas
do pet com algodão
para evitar a entrada
de água.

5.
Aplique o
condicionador,
espalhando por
toda a pelagem e
depois enxague
abundantemente.

3.
Molhe a pele e a
pelagem do animal
com água morna e
aplique o shampoo
com massagens na
direção contrária
ao crescimento dos
pelos para estimular
a circulação
sanguínea e ajudar
a remover células
mortas.

6.
Seque muito bem
a pele e a pelagem,
de preferência
com toalha limpa e
evitando o uso de
secador ou, pelo
menos, o ar muito
quente na secagem.
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SHAMPOOS DERMOCOSMÉTICOS SOFT CARE
Os dermocosméticos Soft Care oferecem bioativos inovadores e tecnológicos, 			
que proporcionam equilíbrio a diversas condições dermatológicas.

SHAMPOO SOFT CARE PARA CADA ANIMAL

SKIN BALANCE
SHAMPOO

HYPCARE
SHAMPOO

PROPCALM
SHAMPOO

K-TREAT
SHAMPOO
MICELAR

Indicações de uso
(cães e gatos)

Ingredientes de Destaque

Principais Benefícios

Pele e pelagem com
muita oleosidade,
descamação ou
ressecamento excessivo

Extrato de Spiraea ulmaria,
Oligossacarídeos da flor da
Figueira da Índia, Pantenol

Controla a oleosidade em
desequilíbrio e esfolia a
pele delicadamente

Pele sensível ou
sensibilizada, com
coceira e irritação

Polifenóis de Hortelã,
tensoativos extra suaves

Proporciona alívio,
sensação refrescante e
hidratação

Pele desprotegida,
exposta ou sensibilizada
pela ação de patógenos

Extrato de própolis,
Pantenol, Mentol

Protege a pele e mantém
a microbiota cutânea
saudável

Pele com tendência a
alergias, ressecamento
e com disfunção da
barreira epidérmica

Phytoesfingosine,
Proteína do Baobá,
Extrato de Aloe vera,
Extrato de Mentha piperita

Estabiliza, refresca e ativa
mecanismos de defesa e
reconstrução da barreira
epidérmica

DERMOCOSMÉTICOS PRÉ BANHO

EYE CLEAN UP

OTO CLEAN UP

PROPCALM
OTOLÓGICO

K-TREAT
OTO MICELAR
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Indicações de uso
(cães e gatos)

Ingredientes de Destaque

Principais Benefícios

Remoção de sujidades e
crostas na região da face

Tensoativos suaves de
limpeza e glicerina

Higieniza, sem
necessidade de enxágue
ao redor dos olhos, face e
dobras cutâneas.

Limpeza auricular de
rotina

D-Pantenol, Ácido
Glicirrhízico, Ácido Lático,
Óleos Essenciais de
Menta e Camomila

Higieniza, acalma a
pele, remove odores
desagradáveis e a pele do
ouvido.

Limpeza de orelhas
sensibilizadas por
agentes externos

Extrato de Própolis,
Ácido Glicirrhízico,
Óleo Essencial de Menta

Protege a pele limpa e
mantém o equilíbrio da
microbiota local

Limpeza de orelhas com
pele sensível e ressecada

Phytoesfingosine, Proteína
do Baobá, Extrato de Aloe
vera, Extrato de Mentha
piperita e Ácido Lático

Limpa com suavidade,
mantendo a pele
hidratada e a barreira
epidérmica íntegra

DERMOCOSMÉTICOS PARA USO APÓS O SHAMPOO
Indicações de uso
(cães e gatos)
K-TREAT
Pelagem ressecada,
CONDICIONADOR
quebradiça e desnutrida
MICELAR

HYDRA-T

Pele e pelagem
ressecadas, opacas
e sem vitalidade

Ingredientes de Destaque

Principais Benefícios

Éster de Jojoba, Extrato
de Mentha piperita,
Phytoesfingosine,
Proteína do Baobá,
Extrato de Aloe vera

Nutre, condiciona,
fortalece e promove
proteção térmica à
pele e pelagem

Oligossacarídeos da Flor
do Amor Perfeito,
NMF - Fatores Naturais de
Hidratação (Uréia, PCA-Na,
Glicerina e Ácido Lático),
Ácido Hialurônico
e Pantenol

Hidrata e mantém o
equilíbrio hídrico da pele

DÚVIDAS FREQUENTES
Com qual frequência um shampoo
dermocosmético pode ser utilizado?

Shampoos de uso humano podem ser
benéficos aos pets?

Os shampoos dermocosméticos podem ser
utilizados em todos os banhos de rotina, sem
contraindicação. Por serem hipoalergênicos,
suaves e hidratantes, auxiliam tanto na prevenção de desequilíbrios dermatológicos
quanto na manutenção contínua da saúde da
pele.

Shampoos destinados para uso humano
NÃO devem ser aplicados em animais, pois
seus ingredientes e pH podem irritar a pele
e danificar a pelagem. Shampoos dermocosméticos de uso veterinário são desenvolvidos
para atender às necessidades específicas de
cães e gatos.

................................................................................

................................................................................

Em caso de tratamento dermatológico,
qual shampoo usar primeiro na
hora do banho, dermocosmético ou
medicamentoso?

Qual a frequência ideal dos banhos?

Em caso de terapia tópica medicamentosa
prescrita pelo médico-veterinário, a lavagem
com shampoo dermocosmético pode ser feita antes da aplicação do shampoo medicamentoso, favorecendo a ação e penetração
dos ativos farmacológicos na pele.
O shampoo dermocosmético também mantém a pele hidratada e higienizada por mais
tempo, além de neutralizar odores indesejáveis.

Nos casos de animais saudáveis ou em situação de manutenção preventiva, os banhos
podem ser realizados em intervalos de 7 a 10
dias. Já em casos de tratamento ou quando
há sinais e alterações visíveis na pele, os banhos podem ser realizados de 2 a 3 vezes por
semana, ou até mais, de acordo com a recomendação do médico-veterinário.
FIQUE ATENTO: mais importante do que a
frequência de banhos é a escolha do shampoo certo para banhar o animal. A falta de
banho na rotina permite o acúmulo de sujidades e alérgenos, mas pode ser tão ruim quanto banhos frequentes com uso de produtos
de baixa qualidade.
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Por quanto tempo o shampoo
dermocosmético precisa ficar em
contato com a pele?
Para favorecer a penetração dos ativos durante o banho, o ideal é que o shampoo fique
em contato com a pele do animal durante 10
minutos ou de acordo com a indicação da
embalagem
................................................................................
Como contribuir com a manutenção da
higiene da pele no período entre 			
os banhos?
A escovação diária da pelagem com escovas de cerdas macias é uma ferramenta de
manejo importante no cuidado com a pele,
ajudando a remover sujeiras, pólens, ácaros e
outros possíveis irritantes, além de estimular
a circulação sanguínea e espalhar a oleosidade natural de forma uniforme pela pelagem.

!

DICA: aplicar Hydra-T facilita a escovação da
pelagem, mantém o equilíbrio hídrico da pele,
melhora a hidratação dos pelos e confere brilho e maciez, sem deixar residual gorduroso.
................................................................................
Produtos usados para a limpeza do
ambiente também podem interferir no
equilíbrio da pele do pet?

Sim. Por isso, é preciso tomar cuidado com
os detergentes ou amaciantes escolhidos
para lavar roupas, cobertores e caminha do
animal, pois podem ser potenciais alérgenos
aos animais com pele sensível.

• Formulações que unem ação
dermatológica e cosmética, para
prevenção e suporte ao tratamento
de doenças dermatológicas.

DIFERENCIAIS

DOS
DERMOCOSMÉTICOS

• Apresentam concentração de
ativos mais elevada do que
produtos de higiene de uso comum.
• Podem ser usados isoladamente
ou em associação no tratamento
de doenças dermatológicas.

• Atuam em conjunto com shampoos
medicamentosos, acelerando o
tratamento e prolongando a cura.
• Atenuam efeitos adversos de
tratamentos medicamentosos,
como ressecamento de pele,
vermelhidão e descamação.
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