
      Forhandler av:  

Hva brukes ved røde utslett på CC?

Utslett før behandling

Utslett før behandling

Utslett før behandling

Uslettet 1 uke etter behandligen startet.



Det som i første omgang brukes ved slike utslett er: Mineral Red Derma 
Gel S.O.S.

DERMA GEL SOS er en gele formulert med en 
sammensetning laget
av naturlige aktive ingredienser, fra de medisinske plantene:
Santhalene (kinesisk urte som har gjennom lange tider vært 
brukt til behandling av brannsår), Morgenfrue, Kamille og 
Mentol, som i sammen gir lindring fra kløe og en følelse av 
velvære.
Derma Gel S.O.S. er for alle pelstyper.
I tilfeller av irritert hud og sår, har Santhalene en kraftig 
beroligende effekt. 
Og takket være ”karotenoider” som finnes i Morgenfrue 
planten, blir fuktigheten i cellene i huden forbedret, slik at 
eventuelle skader og sår lukker seg igjen. 
Kamille, har en fantastisk anti-inflammatorisk egenskap, 
dette gir en beroligende effekt. Blandet med den 
forfriskende og litt smertestillende effekten av Mentol, så 
gir dette lindring for kløe og irritasjon.

Instruksjoner for bruk:
DERMA GEL SOS påføres direkte på skabb, sår, eksem, 
flåttbitt eller i det området som er kløende, og smør det 
utover. Dette kan gjentas 3 ganger på den første 
behandlingsdagen. Fra andre dag så gjentas det etter behov. 
Skal ikke skylles bort etter påføring. 

Som trin to i behandlingen brukes PEK 
Conditioner.

For å hindre at huden blir tørr etter at såret har lukket seg, 
smør på en blanding med vann / PEK halvt om halvt, og la 
det ligge på i mot en time.
Skylles av etter en time. Det er fordi PEK inneholder 80 % 
Kollargen som er hudens byggestein.

Videre behandling er vanligvis ikke nødvendig, men det 
anbefales å vaske C.C. hunder med:
Iv San Bernard: Grønn Eple sjampo

Grønn Eple balsam +
PH balanse (balsamtilsettning)
PEK conditioner (balsamtilsettning)

Dette for å holde huden i balanse.
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