Guia Rápido de Referência da Linha Dermatológica CUTANIA®
TRATAMENTOS TÓPICOS
CUTANIA® Skin Control Wipes

CUTANIA® Zn-Gel y Zn-Spray

T: 938 116 105
vetnova@vetnova.net
www.vetnova.net

TRATAMENTOS ORAIS
CUTANIA® Hair Control Total Care

CUTANIA® Chews

Espécies

Cães, Gatos, Exóticos e Cavalos

Cães, Gatos, Exóticos e Cavalos

Cães e Gatos

Composição

Ácido Bórico 2%
Ácido Acético 2%
Aloe barbadensis 0,1%
Chamomilla recutita 0,1%
Hamamelis virginiana 0,1%

Gluconato de Zinco 1%
L-lisina 1%
Taurina 0,5%
Carboximetilcelulosa

Biotina
Zinco
L-Cisteína
DHA (Omega-3)
EPA (Omega-3)
GLA (Omega-6)

Apresentação

24 toalhitas

Zn-Gel: 59 ml
Zn-Spray: 59 e 118 ml

120 ml
Inclui tampa doseadora
e seringa para
administração exacta.

60 Chews
60 Mini Chews

Propriedades

· Antisséticas: ação antibacteriana e antifúngica de amplo espetro.
· Desengordurantes: ação de limpeza e secante.
· Branqueadoras e desodorizantes.
· Cicatrizantes: favorecem a reparação e regeneração do tecido epitelial.

· Calmante: alivia o prurido e o mal-estar.
· Estimula a cicatrização e restaura o microambiente.
· Antissético, particularmente frente a Gram+.
· Ação desodorizante.
· Bioadesivo: maior tempo de contacto do
produto com a pele.

· Ajuda a reduzir e prevenir a queda excessiva de
pelo e a descamação excessiva.
· Nutre o pelo lesado.
· Ajuda no maneio das dermatopatias, como a
atopia.
· Reforça a ação barreira da pele, alivia o prurido.

· Interrompe o ciclo vicioso Prurido/Inflamação/Mal-Estar - Coçar/Lamber/Auto-lesão.
· Estimula a produção de queratina e colagénio.
· Ativa os mecanismos naturais de reparação
da pele.
· Alternativa a corticoesteróides uma vez superada a fase aguda.

Indicações

· Tratamento e prevenção de dermatites, pododermatites, eczemas húmidos, piodermas nas
pregas e áreas localizadas.
· Tratamento e prevenção de dermatites por
Malassezias.
· Limpeza das pregas cutâneas: faciais, interdigitais, vulvares, etc.
· Limpeza arranhões, erosões, feridas.
· Limpeza, branqueamento e desodorizante de
manchas lacrimais.

· Feridas, lacerações, abrasões.
· Queimaduras.
· Dermatites, pododermatites...
· Transtornos que cursam com prurido.
· Coadjuvante à terapia com antibiótico ou corticoides tópicos ou orais
· Cicatrização pós-cirurgia.
· Eczemas húmidos.
· Granulomas por lambedura.
· Acne felino.

· Prevenção e maneio da queda excessiva de
pelo.
· Prevenção e tratamento da descamação.
· Maneio das doenças inflamatórias da pele
como dermatites alérgicas e atopias, particularmente para o maneio a longo prazo.
· Pode ajudar a diminuir a dose de corticóides
em casos complicados.
· Dermatopatias onde é necessário um aporte
de nutrientes essenciais para uma melhor
recuperação da pele e pelo.
· Cicatrização de feridas, queimaduras ou
lesões cutâneas.
· Dermatoses responsivas ao zinco.

· Dermatites alérgicas: dermatite atópica, DAPP...
· Dermatites infecciosas, fúngicas e parasitárias
(sarnas, pulgas,..)
· Traumatismos da pele: cicatrização pós-cirurgica, queimaduras, etc.
· Transtornos queratoseborreicos: seborreia
seca, seborreia húmida, ictiose...
· Dermatites localizadas: eczemas húmidos, pododermatites, granuloma por lambedura, etc.
· Displasias foliculares.

Modo de
emprego

· Tratamento (7-10 dias): 1-2 vezes/dia
· Manutenção/Prevenção: 1-2 vezes/semana

· Pulverizar ou aplicar uma fina camada sobre
a pele afectada 2 vezes/dia.
· As áreas afectadas podem ser tapadas ou
ficar expostas; reavaliar cada 7-10 dias.

· Inicial (10 dias): 2ml/5kg/dia.
· Manutenção: 1ml/5Kg/dia.

· Chews: 1 chew/7,5Kg/dia.
· Mini chews: 1 chew/3,75Kg/dia.

Informação
adicional

· Tecido resistente.
· Muito impregnadas.
· Sem fosfatos, nem parabenos.

· Soluções aquosas e incolores: não mancham
superfícies ou tecidos.
· Sem odor.
· pH neutro: não irritantes

· Óleo de elevada palatabilidade.
· Método patenteado de extração a frio dos
Omega-3 - máxima biodisponibilidade.

· Chews de elevada palatabilidade.

VN-PUB-0127PT.0219

Cães e Gatos
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

Perilla frutescens
Vitis vinifera
MSM
Zinco
DHA (Omega-3)
EPA (Omega-3)
GLA (Omega-6)
Ácido Hialurónico

Cisteina
DMG
Metionina
Prolina
Vitamina A
Vitamina B3
Vitamina C
Vitamina E

Guia Rápido de Referência da Linha Dermatológica CUTANIA®
CUTANIA® GlycoZoo Shampoo

CUTANIA® GlycoBenz Shampoo

Espécies

Cães, Gatos, Cavalos

Cães, Gatos, Cavalos

Composição

Ácido Bórico
Ácido Glicólico
Ceramidas

Peróxido de Benzoílo
Ácido Glicólico

Apresentação

236 ml

Propriedades

CUTANIA® GlycOat Shampoo

CUTANIA® GlycOat Spray

CUTANIA® Hair Control Shampoo

T: 938 116 105
vetnova@vetnova.net
www.vetnova.net
CUTANIA® Hair Control Conditioner

Cães, Gatos, Cavalos

Cães, Gatos, Cavalos

Cães, Gatos

Cães, Gatos

Proteína Hidrolisada de Aveia 2%
Ácido Glicólico
1%
Ceramidas

Proteína Hidrolisada de Aveia 2%
Ácido Glicólico
1%
Ceramidas

Óleo de Semente de Uva
Óleo de Semente de Linhaça
Proteína Hidrolisada de Aveia
Proteína Hidrolisada de Trigo
Extrato de Chá Verde
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina D
Pantenol
Ácido Lático

Óleo de Semente de Uva
Óleo de Semente de Linhaça
Proteína Hidrolisada de Aveia
Proteína Hidrolisada de Trigo
Extrato de Chá Verde
Aloe Vera
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina D
Pantenol
Ácido Lático

236 ml

236 ml

236 ml

236 ml

236 ml

• Com Ácido Bórico e Ácido Glicólico.
• Princípios ativos de efeito sinérgico
- Permite que o produto atue com
maior profundidade.
• Ação queratolítica e lipolítica.
• Efeito exfoliante que favorece a
renovação do epitélio e permite um
melhor contacto com os princípios
ativos.
• Com Ceramidas – Ação restauradora
do epitélio e do efeito barreira da
pele.

• Peróxido de benzoílo – Efeito oxidante sobre as membranas bacterianas.
• Ação lipolítica e queratolítica –
Adequado para transtornos de
queratinização.
• Ação esfoliante – elimina as células
mortas permitindo um melhor
contacto dos princípios ativos com
o epitélio.
• Efeito de limpeza folicular.
• Princípios ativos de efeito sinérgico
- Permite que o produto atue a uma
maior profundidade.
• Uso em áreas localizadas ou generalizadas.
• Adequado também para uso regular
como manutenção.

• Efeito calmante e hidratante.
• Suaviza e hidrata a pele.
• Ação queratolítica e lipolítica.
• Ajuda a restituir a pele seca e
danificada.
• Ação restauradora do epitélio e do
efeito barreira da pele.
• Pode combinar-se ou reforçar-se
com CUTANIA® GlycOat Spray para
um maior efeito.

• Pulverizar sem enxaguar – Ação
prolongada permanente: Leave-On,
Dry-On.
• Efeito calmante e hidratante.
• Suaviza e hidrata a pele.
• Ação queratolítica e lipolítica.
• Ajuda a restituir a pele seca e
danificada.
• Ação restauradora do epitélio e do
efeito barreira da pele.

• Fórmula completa com 10 ingredientes específicos.
• Rico em Ácidos Gordos Essenciais
– Óleo de semente de linhaça, rico
em ácidos oleico e linoleico, e óleo
de semente de uva, rico em ácido
oleanólico.
• A Proteína de Aveia penetra no pelo
e protege-o.
• A Proteína de Trigo possui propriedades hidratantes.
• Efeito antioxidante, pelo seu conteúdo em flavonóides e fenóis.

• Fórmula completa com 11 ingredientes específicos.
• Rico em Ácidos Gordos Essenciais
– Óleo de semente de linhaça, rico
em ácidos oleico e linoleico, e óleo
de semente de uva, rico em ácido
oleanólico.
• A Proteína de Aveia penetra no pelo
e protege-o.
• A Proteína de Trigo possui propriedades hidratantes.
• Com Aloe Vera – Rica em vitaminas, enzimas, polissacarídeos e aminoácidos.
• Efeito antioxidante, pelo seu conteúdo em flavonóides e fenóis.

Indicações

• Apoio no tratamento veterinário de
eleição em processos dermatológicos nos quais participam leveduras
(Malassezia spp…).
• Como parte das diretrizes naqueles
processos que podem beneficiar das
propriedades do ácido bórico.
• Ajuda no complexo queratoseborreico.

• Apoio no tratamento veterinário de
eleição em:
- Piodermas superficiais, como as dermatites piotraumáticas ou húmidas.
- Piodermas profundas.
- Piodermas crónicas recorrentes.
• Ajuda nos tratamentos dos transtornos da queratinização (seborreia
oleosa, acne felino, distrofia folicular,
hiperqueratose, adenite sebácea…)
pelo seu efeito antisseborreico e
queratolítico.
• Apoio no tratamento de afeções do
folículo (foliculite, demodecose…).

• Pelo seu efeito calmante – Apoio no
tratamento de transtornos associados a prurido, alergias, sensibilidade
e irritação da pele:
- Dermatites alérgicas em cães e
gatos.
- Dermatite estival em cavalos...
• Pelo seu efeito hidratante: pele irritada, seca ou com descamação.
• Manutenção com ação calmante.

• Pelo seu efeito calmante – Apoio
no tratamento de transtornos
associados a prurido, sensibilidade e
irritação da pele:
- Dermatites alérgicas em cães e gatos
- Dermatite estival em cavalos...
• Pelo seu efeito hidratante: pele irritada, seca ou com descamação.
• Manutenção com ação calmante.
• Áreas localizadas, zona interdigital, animais de difícil maneio ou
impossibilidade de realizar banhos
frequentes.

• Promove o crescimento saudável
do pelo, nutrindo os folículos em
profundidade.
• Contribui para reforçar a ação barreira e para manter a estrutura da pele.
• Ajuda no maneio da descamação
cutânea.
• Restaura a hidratação da pele.
• Contribui para fortalecer os mecanismos naturais de reparação da pele.
• Champô nutritivo para uso regular.

• Promove o crescimento saudável
do pelo, nutrindo os folículos em
profundidade.
• Contribui para reforçar a ação barreira e para manter a estrutura da pele.
• Ajuda no maneio da descamação
cutânea.
• Contribui para fortalecer os mecanismos naturais de reparação da pele.
• Restaura a hidratação da pele depois
do uso de outros produtos com
efeito secante.

Informação
Adicional

• Contém Fitoesfingosina.
• Sem Fosfatos nem Parabenos.
• Aroma muito agradável.
• Também disponível ABELIA® GlycoZoo
como apoio em processos óticos
nos quais participam leveduras
(Malassezia spp…).

• Contra o mau odor associado a
processos infeciosos ou seborreicos.
• Sem Fosfatos nem Parabenos.
• Aroma muito agradável.

• Contém Fitoesfingosina.
• Sem Fosfatos nem Parabenos.
• Aroma muito agradável.

• Como complemento a CUTANIA®
GlycOat Shampo, para:
- Reduzir a frequência dos banhos.
- Multiplicar os seus efeitos.
- Facilitar o maneio.
• Contém Fitoesfingosina.
• Sem Fosfatos nem Parabenos.
• Aroma muito agradável.

• Champô e condicionador para um
maior efeito.
• Sem Fosfatos nem Parabenos.
• Aroma muito agradável.

• Sem Fosfatos nem Parabenos.
• Aroma muito agradável.

2%
2%

2,5%
1%

Recomendações gerais para o Uso de Champôs:
1) Molhar o pelo com água abundante.
2) Aplicar o champô/condicionador e massajar profundamente a pele e o pelo até conseguir uma espuma ligeira.
3) Deixar atuar, em contato com o pelo e a pele, durante 5-10 minutos.
4) Enxaguar com água abundante até eliminar os resíduos do produto.

