Limp & Hidrat
Uso Veterinário
Solução para limpeza de ouvidos de cães e gatos.
A forma natural de limpar, hidratar e desodorizar.
Com extratos de Aloe Vera e Tília e agentes de limpeza de origem
natural.
Composição:
Extrato de Aloe Vera, Extrato de Tília, Saponinas
vegetais, Óleo Essencial de Lavanda, Glicerina,
Água, Propilenoglicol, Metilparabeno,
Decilpoliglicose e EDTA.
Indicações:
Limp & Hidrat é uma solução indicada para a
limpeza rotineira dos ouvidos de cães e gatos. Os
componentes de Limp & Hidrat promovem a
remoção do excesso de cerúmen e oleosidade
que se acumulam no ouvido externo sem causar
irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele. Por
sua composição natural, Limp & Hidrat é
especialmente recomendado para animais
sensíveis. Sua fórmula não contém corantes ou
essências e possui Óleo Essencial de Lavanda.
Forma de aplicação:
Aplicar Limp & Hidrat em quantidade suficiente
para umedecer o conduto auditivo do animal,
massagear a base da orelha para auxiliar a
remoção do cerúmen. Utilizar algodão seco para
retirar as sujidades e secar o conduto auditivo.
Repetir o procedimento conforme necessário até
que o ouvido esteja limpo e seco. Limp & Hidrat
também pode ser aplicado em algodão
umedecido com o produto.

1 - Aplicar o
produto no
conduto auditivo.

2 - Massagear a
base da orelha.

3 - Utilizar
algodão para a
remoção
completa das
sujidades.

Frequência de utilização:
Recomenda-se a limpeza dos ouvidos com Limp
& Hidrat com a frequência média de uma vez
por semana, podendo esta frequência ser

alterada de acordo com as características
individuais do animal ou a critério do
médico-veterinário.
Contraindicações e limitações de uso:
Produto destinado somente para uso externo.
Evitar o contato com os olhos.
Não aplicar o produto em animais com histórico
de hipersensibilidade a algum de seus
componentes.
Precauções:
Suspender o uso do produto em caso de
aparecimento de reações alérgicas.
Conservar o produto dentro da sua embalagem
original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz
solar direta, entre 15°C e 30°C, fora do alcance de
crianças e animais domésticos. Não reutilizar
embalagens vazias.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação
do médico-veterinário.
Responsável Técnica:
Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817
Produto isento de registro conforme artigo 44 do
Decreto nº 5053 de 22 de abril de 2004.

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
Indústria Brasileira

16 3518 2025

