Bris

Spray
Equilíbrio
Pele Oleosa
Uso Veterinário

Com Fitoesfingosina e Nanotecnologia para uma pele hidratada.
Spray sem enxágue para pele oleosa.
Fórmula:
Vitamina A nanoencapsulada, blend
de ceramidas, fitoesfingosina,
colesterol e lauroil lactilato de sódio;
óleo de rícino hidrogenado PEG-40,
ácido L-carboxil pirrolidônico de
zinco, fermento de Saccharomyces,
sorbato de potássio e benzoato de
sódio; EDTA dissódico,
aminometilpropanol, dimeticona
PEG-12, fenoxietanol, metilparabeno,
etilparabeno, propilparabeno e
butilparabeno, polímero cruzado de
poliacrilato-6, éster de xilitol fosfato,
fragrância, água.
Indicações de uso:
Formulação leve e não oleosa
composta por Fitoesfingosina,
Ceramidas e Vitamina A
nanoencapsulada, associada a uma
tecnologia mineral para neutralizar
os maus odores e hidratar
adequadamente a pele oleosa.
Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa é
indicado para aplicação na pele e
pelos de cães e gatos que
apresentam maior produção oleosa,
sem agredir ou ressecar.
Recomendam-se aplicações nos
intervalos entre os banhos
realizados com o Bris Shampoo
Equilíbrio Pele Oleosa, para renovar
e prolongar os efeitos de limpeza,
desodorização e hidratação
promovidos pelo banho. Possui
fragrância suave e livre de
alérgenos.

Modo de usar:
Uso tópico. Agite antes de usar.
Pulverizar o produto sobre a
pelagem seca, no sentido contrário
ao crescimento do pelo, de forma a
cobrir com uma névoa do produto
todo o corpo do animal. Não
necessita enxágue.
Precauções de uso:
O produto não deve ser ingerido.
Evitar contato com os olhos.
Conservar o produto em sua
embalagem original, em local seco e
fresco, em temperatura entre 15ºC e
30ºC, ao abrigo da luz solar direta e
fora do alcance de crianças e
animais domésticos.
Produto Isento de Registro no
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
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