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Protego®

Drobnocząsteczkowy puder-spray 
do ochrony i pielęgnacji wrażliwych 
i obciążonych partii skóry u zwierząt 

v bez antybiotyków

v zawiera tlenek cynku

Do nabycia wyłącznie 

u lekarza weterynarii
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skuteczne leczenie

v skład: tlenek cynku i olejki eteryczne

v przeznaczony dla bydła, świń, owiec i kóz

v  wskazany do miejscowej pielęgnacji silnie obciążonych  
i wrażliwych partii skóry (szpara międzyraciczna, 
pachwiny)

v  do wspomagania leczenia ran wilgotnych i odparzeń  
np. w okolicy wymienia

v olejek z oregano dodatkowo odstrasza muchy i komary

v nie zawiera antybiotyków = okres karencji – 0 dni

v ekonomiczne opakowanie – pojemnik 400 ml
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Protego®. Drobnocząsteczkowy puder-spray do ochrony i pielęgnacji wrażliwych i obciążonych partii skóry u zwierząt. Skład: 
Tlenek cynku, stearynian wapnia, olejek z oregano, olejek rumiankowy, olejek z arniki, olejek z drzewa herbacianego, olejek nagietkowy. 
Informacje ogólne: Protego® puder-spray przeznaczony jest do miejscowej pielęgnacji i ochrony silnie obciążonych i wrażliwych partii 
skóry np. szpary międzyraciczna lub pachwiny u bydła, świń, owiec i kóz. Wspiera witalność i naturalną funkcję skóry i sierści, niweluje 
uczucie napięcia, łagodzi swędzenie i otarcia. Olejek z oregano jako składnik zapachowy odstrasza muchy i komary. Gaz nośny: Propan-
butan. Sposób użycia: Przed zastosowaniem silnie wstrząsnąć, do momentu, gdy stalowa kulka swobodnie porusza się w środowisku 
pudru. Zmienione partie skóry ostrożnie oczyścić i pokrywać 2 – 3 razy dziennie z odległości 10 – 20 cm. W celu oczyszczenia proszek 
może być wytarty na sucho. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Niebezpieczeństwo: skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod 
ciśnieniem: może wybuchnąć po podgrzaniu. Może wywoływać uczucie senności i oszołomienia/odurzenia. Toksyczny dla organizmów 
wodnych z  możliwym długotrwałym działaniem. Zawiera karwakrol. Może wywołać reakcje alergiczne. Działa drażniąco na skórę. 
W przypadku konieczności zasięgnięcia porady medycznej należy przedstawić opakowanie lub etykietę. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie 
palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie 
na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać zamknięte opakowanie. Chronić przed światłem słonecznym. Nie 
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F. Usuwanie zawartości pojemnika zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / 
narodowymi / międzynarodowym przepisami. Zawiera: węglowodory, C6, izoalkany, < 5 % n-heksan.

Drobnocząsteczkowy puder-spray do ochrony i pielęgnacji 
wrażliwych i obciążonych partii skóry u zwierząt 

Protego®

Arnika 
Jest znaną rośliną, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie  
skóry oraz wspiera naturalne procesy samoleczenia skóry.

Nagietek
Dzięki właściwościom kojącym i regenerującym jest często stosowany 
w pielęgnacji skóry. Poprzez wspomaganie odbudowy tkanek i metabolizmu 
skóry, przyśpiesza jej regenerację oraz zwiększa elastyczność.

Rumianek
Jest znany od pokoleń ze swoich właściwości kojących i łagodzących.  
Ceniony za zapobieganie odwodnieniu tkanek, które towarzyszy zapaleniu 
skóry.

Oregano
Ze względu na zawartość fenolu olejek z oregano wykazuje właściwości 
antyseptyczne. Wspomaga elastyczność skóry oraz zapewnia jej gładkość.  
Jego zapach odstrasza muchy i komary.
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