Douxo® Seborroe
Een eenvoudige aanpak
van seborroe

De Kracht van Eenvoud

Douxo® De Kracht van Eenvoud

Douxo® Seborroe
Een eenvoudige aanpak van seborroe

Seborroe is een chronische aandoening waarbij de talgproductie van de
huid verstoord is. De huid kan vettig of juist erg droog worden. Ook kan
schilfering van de huid vóórkomen, doordat het loslaten van de overmatige
dode huidcellen ontregeld is.
Er is sprake van een ontregeling van de huidbarrière functie, doordat
de huidsamenstelling verstoord wordt. Hierdoor loopt uw huisdier een
verhoogd risico op bijkomende huidinfecties.
De stabiele samenstelling van de huidbarrière is afhankelijk van een
gevoelige balans van verschillende factoren (beschikbare bouwstoffen
en hormonen). Deze balans kan door zowel inwendige als uitwendige
invloeden verstoord worden.
Inwendige invloeden zijn bijvoorbeeld hormonale veranderingen en een
veranderde stofwisseling. Ook een erfelijke aanleg kan de oorzaak zijn
voor het ontstaan van een verstoring.
Uitwendige invloeden zijn er vele verschillende, zoals bepaalde medicaties
en infecties (bacterieel, parasitair of schimmels). Ook allergieën kunnen
een oorzaak zijn voor het ontstaan van een verstoorde balans. Zelfs een
goedbedoelde handeling, zoals het wassen van uw huisdier, kan de huidbarrière verstoren doordat u niet de juiste shampoo gebruikt.
Als de balans van de huidbarrière eenmaal verstoord is, is het voor de huid
erg moeilijk om de beschermende functie te herstellen. Uw huisdier heeft
hier hulp bij nodig. Allereerst is het belangrijk om te proberen de mogelijke
oorzaak weg te nemen. Daarnaast is een ondersteunende behandeling van
uw huisdier met een huidbarrière herstellende
shampoo of spray belangrijk om de vicieuze
cirkel van seborroe te doorbreken.
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Doorbreekt de vicieuze seborroe cirkel
De Douxo® Seborroe reeks is ontwikkeld om de vicieuze cirkel van seborroe
te doorbreken. De Douxo® Seborroe reeks bestaat uit een shampoo, spray
en spot-on.

Douxo® Seborroe Shampoo
De shampoo heeft een verzachtende, kalmerende werking.
De optimale structuur van de shampoo draagt bij aan een
grondige reiniging van de totale vacht. De shampoo schuimt
goed en heeft een frisse, natuurlijke geur.
• Prettig in gebruik
• Reinigt zonder de microbiële huidflora aan te tasten
• Langdurige werking en bescherming
• Bevordert het herstel van de huid

Douxo® Seborroe Spray
Met de spray kan het dier volledig behandeld worden.
De submicronische deeltjes in de spray verdelen zich goed
over de haren en dragen bij aan een langdurige werking.
Hierdoor zijn weinig verstuivingen noodzakelijk.
• Maximale werking zonder gebruik van water
• Enkele keren sprayen is voldoende

Douxo® Seborre Spot-on
De spot-on is geconcentreerd en speciaal voor lokale irritaties.
De spot-on is eenvoudig aan te brengen op moeilijk te bereiken
plekken.
• Zeer geschikt voor lokale behandeling
• Bewezen effectief
• Krachtige werking
• Flexibel te doseren
• Eenvoudig aan te brengen
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Douxo® Seborroe
Behandelprotocol

Het Douxo® Seborroe behandelprotocol is bewezen effectief. Het is
duidelijk en eenvoudig toe te passen. Dit leidt tot een hoge therapietrouw
en optimale omstandigheden voor genezing.
Behandeling van gegeneraliseerde Seborroe
OPTIE 1

Week 2 tot 4

3x

2 à 3x per week

OPTIE 2

Week 1

3x

2 à 3x per week
< 10 kg 3x sprayen

10-25 kg 5x sprayen

> 25 kg 1x sprayen per 3-5 kg

OPTIE 3

Verdubbel de dosering bij langharige honden.

3x

1x per week
< 20 kg 1 pipet

20-45 kg 2 pipetten

> 45 kg 3 pipetten

Behandeling van lokale Seborroe

3x

2 à 3x per week

Week 1

Week 2 tot 4

3x

1x per week
(op de gezonde huid
rondom het letsel)

Behandeling van lokale Seborroe bij het oor
Week 1 tot 3

1/2

+

Om de 3 dagen

Behandeling van lichaamsgeur en
aanleg voor Seborroe bij honden
1x
per maand en

1x
per week

1/2
< 30 kg 1/2 pipet / oor

1

1
> 30 kg 1 pipet / oor

Katten met
Gegeneraliseerde
chronische Seborroe Seborroe in knaagdieren
1x
per week

Knaagdieren: 1x per week

1/2 pipet gedurende 1 maand

Konijnen: 1x per week

1 pipet gedurende 1 maand
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Week 2 tot 4
OPTIE 2

OPTIE 1

Week 1

