
Produceret i Danmark af 

Primære funktioner Loppeshampoo er:
• Petline Loppeshampoo eliminere

levevilkårende for lopper, larver og (æg).
• Effektiv mod loppeekseem.
• Indeholder IKKE chlor eller aldehyd

forbindelser.
• RTU - Ready To Use.
• Omkostningseffektiv.
• Afgiver IKKE dampe.
• Effektiv lugtsanering.

Godt at vide:
Med en antimkrobiel funktion kan du  
hurtigt og effektivt komme lopperne til 
livs.
Enkelt og nemt!

OBS:
Opbevares mellem 10 – 40 grader C. 
Kan bruges fra 5 grad C.

Petline Loppeshampoo
For dyrenes skyld
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Petline Loppeshampoo
For dyrenes skyld

OBS:
• Undgå øjne og ører.
• Undgå at dyret indtager produktet oralt.

(Undgå at dyret slikker på produktet/pelsen under 
virketiden)

• Husk at vaske produktet HELT ud, så der ikke sidder 
rester i pelsen.

• Husk at give produktet virkningstid.
• Ved spild kan det i sjældne tilfælde afsætte mærker på 

ubehandlede flader/gulve, ligesom alle andre væsker 
der ikke er rent (kalkfrit) vand H2O.

Holbarhed: RTU (Ready To Use) ca. 3 år fra produktionsdato 
(Se dato mærkning)

Emballage
Ready to use

• 250 ml
• 500 ml

Generelt
PetLine Loppeshampoo er et patenteret veterinær 
produkt. Det indeholder INGEN farlige aldehyd eller 
chlor genererende komponenter. Produktet er 
designet til udover at fjerne lopper også at kunne 
eliminerer risikoen for kryds infektioner.

Brugervejledning
1. Vask dyret med vand så pelsen er fugtig/våd, 

påfør shampoo og sikre at den bliver fordelt 
godt i pelsen.

2. Lad produktet virke i ca. 10 min. før produktet 
vaskes ud.

3. Kæm dyret igennem således at utøj fjernes, 
gentag behandling efter behov og grad af utøj.

Anvendelsesområder
Animalia: Hund, kat, kanin etc.

Fjerner: Lopper, larver og æg. (er velegnet mod 
loppeeksem)

Omgivelser: HUSK, behandling af dyret kun er den 
halve løsning…

Med produktet PetLine Omgivelser kan du 
behandle/ desinficere overflader som kommer i 
kontakt med dyret.

• Hunde/katte kurv
• Seng
• Gulvtæppe
• Sofa / møbler
• Legetøj etc.
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