Dane aktualne na dzień: 26-02-2020 13:28

Link do produktu: https://www.mksklep.pl/audevard-tifene-pommade-250-ml-wyprzedaz-p-17157.html

AUDEVARD Tifene Pommade
250 ml. WYPRZEDAŻ
Cena

45.00 zł

Cena poprzednia

128.00 zł

Czas wysyłki

magazyn

Numer katalogowy

36110

Opis produktu
UWAGA. NAJLEPIEJ ZUŻYĆ DO KOŃCA LUTEGO 2019 R.
Powierzchowne rany, pęknięcia, odczyny powstałe po ukąszeniach owadów i inne podrażnienia.
Działanie:
- działanie łagodzące, odkażające i gojące
- wodoodporność
- odstraszanie owadów
Skład:
Siarka 20%
Olejek z drzewa herbacianego 0,1%
Kwas borny 4%
Olejek geraniowy 0,1%
Tlenek cynku 10%
Olejek z Palczatki cytrynowej 0,1%
Chlorheksydyna 0,1%
Wazelina
Sposób użycia:
Nakładać raz lub dwa razy dziennie na miejsce objęte leczeniem.
Jeżeli istnieje potrzeba umyć wcześniej okolicę rany za pomocą bakteriobójczego mydła.
Letnie zapalenie skóry – przed kolejnym nałożeniem produktu umyć delikatnie leczoną powierzchnię w celu usunięcia
pozostałości.
Pęknięcia i strupy – dokładnie umyć i osuszyć kończyny przed nałożeniem produktu.
TIFENE POMMADE nie zawiera zakazanych lub toksycznych substancji i może być bez ryzyka stosowany u koni rekreacyjnych,
hodowlanych, sportowych.
Nie do stosowania wewnętrznego i konsumpcji.
Trzymać z dala od dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości skóry.
Opakowanie:
Plastikowa tubka 250 ml.
Audevard
jest pierwszym laboratorium farmaceutycznym dla zwierząt, które jest szczególnie poświęcone zdrowiu koni. Zdrowie koni jest
naszą pasją.
Przez ponad 25 lat współpracowaliśmy z lekarzami weterynarii, chirurgami, znawcami oraz właścicielami koni aby poprawić
zdrowie i osiągnięcia koni.
Właściciele koni oczekują konkretnych wyników. Dlatego firma Audevard oferuje rozwiązania, które zwiększają efektywność
oraz bezpieczeństwo.
Nasze podstawowe produkty, takie jak Bionutron są powszechnie używane przez profesjonalistów z dziedziny koni.
Nasze innowacyjne produkty takie jak Ekyflex i Ekygard doprowadziły do widocznych postępów w wykorzystaniu naturalnego
potencjału koni.
Opierając się na naszym doświadczeniu, nowoczesnych produktach i bliskich relacjach z kręgiem osób zajmujących się końmi
będziemy kontynuować naszą pracę aby być dobrym partnerem dla ludzi, którzy mają taką pasję jak my: KONIE.

wygenerowano w programie shopGold

Thierry G. POIGNON, DMV
General Manager
Unikalne zobowiązania jakości
- 100% efektywności
- 100% innowacji
- 100% bezpieczeństwa
Produkty stosowane przez najbardziej wymagających profesjonalistów
- finaliści wyścigów
- finaliści zawodów
Wyjątkowy produkt weterynaryjny
- ekskluzywna dystrybucja przez lekarzy weterynarii
- formuły opracowane przez lekarzy weterynarii
FORMUŁY EFEKTYWNOŚCI
- zaplecze kliniczne
- potwierdzone przez niezależne badania kliniczne
- zrozumiałe formuły
PIERWSZORZĘDNE SKŁADNIKI
- składniki używane w przemyśle farmaceutycznym i żywieniu ludzi
- zrównoważona biodostępność
Wyjątkowy proces wytwarzania
- oddzielne granulowanie witamin i minerałów aby zapobiec reakcjom chemicznym
- zimna granulacja w ciśnieniu atmosferycznym aby zapobiec destrukcji przez ciepło
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