Eco Derm (200 ml)
DESCRIERE
Anti-inflamator, antibacterian şi antimicotic de contact pentru tegumentele afectate de
leziuni superficiale, iritaţii, zone cu prurit scărpinate frecvent, în general afecţiuni
localizate ale pielii.
Are în compoziţie uleiuri esenţiale din extracte naturale de origine botanică.
Este non-iritant, non-alergen şi non-toxic.
COMPOZIŢIE
In medicina tradiţională se cunoaşte de secole utilizarea diverselor uleiuri esenţiale din
extracte vegetale, pentru calmarea inflamaţiilor tegumentelor, sau ca antibacteriene si
antimicotice în leziunile superficiale ale pielii.
Prin recente studii de fitochimie s-a constatat că uleiurile esenţiale în anumite
concentraţii, extrase din citronella, eucalipt, muşcată, gaulteria, scorţişoară, cuişoare,
mosc sau licheni de stejar au efecte antibacteriene in vitro împotriva unor foarte
răspândiţi germeni, cum ar fi cei din genurile Staphylococcus, Pseudomonas, Listeria,
Klebsiella, Streptococcus, Clostridium, Proteus, Shigella, Vibrio.
Uleiurile esenţiale extrase din cimbru, arbore de ceai, muşcată, lavandă, muşeţel sau
pin au efecte antimicotice.
Uleiurile esenţiale din muşeţel, eucalipt, santal, licheni de stejar, mosc sau gaulteria
sunt utilizate în medicina tradiţională pentru efectele lor anti-inflamatoare.
Eco Derm conţine uleiuri esenţiale din: cuişoare (Eugenia aromaticum), muşeţel
(Chamomilla chamomilla), cimbru (Thymus vulgaris), scorţişoară (Cinnamomum
verum), eucalipt albastru (Eucalyptus globulus), citronella (Cymbopogon nardus),
muşcată (Pelargonium graveolens), gaulteria (Gaultheria procumbens), arbore de ceai
(Melaleuca alternifolia), santal (Santalum spicatum), extracte din pin (Pinus
sylvestris), lavandă (Lavandula angustifolia), licheni de stejar (Evernia prunastri) şi
mosc (Erythranthe moschata).
Această combinaţie de uleiuri esenţiale, în anumite concentraţii, vizează un cumul de
acţiuni majore la nivelul tegumentelor: efecte anti-inflamatoare şi calmante, şi efecte
antibacteriene şi antimicotice cu un spectru cât mai larg asupra florei bacteriene şi
fungice.
INDICAŢII
Uleiurile esenţiale nu au în general contra-indicaţii şi efecte adverse, precum produsele
chimice, de sinteză. Ele nu sunt iritante, alergene ori toxice pentru animale.
Eco Derm se poate utiliza în toate cazurile de leziuni superficiale ale pielii (zgârieturi,
muşcături, înţepături), iritaţii tegumentare (cu înroşire, mâncărimi, scărpinat insistent)
pe diverse zone ale corpului, inclusiv în spaţiul dintre pernuţe, ori micoze cutanate de
suprafaţă.
De asemenea, Eco Derm se poate utiliza ca antiseptic pentru igienizarea lăbuţelor la
revenirea din mediul exterior a animalelor de companie, înapoi în locuinţă.
Eco Derm este recomandabil pentru:
- animalele foarte tinere (din primele zile de viaţă), care sunt sensibile la contactul
cu produsele medicamentoase de sinteză
- animalele care manifestă reacţii secundare (alergii sau iritaţii cutanate) la
produsele medicamentoase de sinteză
- animalele gestante şi lactante, la care produsele medicamentoase de sinteză pot
provoca efecte adverse asupra puilor
- animalele cu care copiii intră frecvent în contact, fiind lipsit de toxicitate şi pentru
om.
Îngurgitarea uleiurilor esenţiale de către animale, prin lins, ori accidental de către
oameni, nu prezintă toxicitate sau efecte adverse.

UTILIZARE
Obligatoriu se agită foarte bine înainte de pulverizare! Deoarece amestecul de
uleiuri esenţiale din Eco Derm se prezintă sub forma unei suspensii, care în repaus
îndelungat decantează în flacon, iar pentru omogenizare este necesară agitarea
energică.
Se aplică prin pulverizare abundentă pe leziunile superficiale şi pe iritaţiile pielii, ori pe
zonele cu mâncărimi care sunt frecvent scărpinate, inclusiv în zona pernuţelor. Se lasă
să se usuce de la sine. Se aplică zilnic, eventual de 2 ori pe zi. Se va evita pulverizarea
în zona ochilor, întrucât mucoasa conjunctivală este în general sensibilă la uleiurile
esenţiale. Durata tratamentului trebuie să depăşească cu 2-3 zile momentul în care
zona afectată apare ca fiind vindecată.
Spălarea animalului după aplicarea Eco Derm duce la anihilarea efectelor cutanate
anti-inflamatorii, antibacteriene şi antimicotice ale acestuia. Întotdeauna după spălare
şi uscare se va reface pelicula protectoare de Eco Derm prin pulverizarea pe zonele
afectate.

