
 
 Окис цинку має підсушуючу, адсорбуючі, 
в’яжучу та антисептичну дію. Утворює 
альбумінати і денатурує білки. При 
нанесенні на уражену поверхню зменшує 
ексудацію, запалення і подразнення 
тканин. Утворює захисний бар’єр від дії 
подразнюючих факторів. Сприяє загоєнню і 
регенерації шкіри.  
 Стеарат кальцію сприяє активному 
проникненню окису цинку та масла оре 
гано в тканини і формує на рані гідрофобну 
поверхню.  

 
 Ефірне масло орегано являється 
природним антибіотиком, відлякує мух і 
комарів. Крім того воно знімає больові 
відчуття, зменшує спазми тканин, зупиняє 
незначну кровотечу, сприяє швидкій 
регенерації тканин, знімає свербіж, 
запобігає лущенню шкіри. 
 Ефірне масло ромашки має високу 
регенеруючу дію. Воно прекрасно загоює 
рани, опіки, усуває свербіж і набряки в 
місцях укусів комах.  
 Ефірне масло арніки має 
протизапальний та кровоспинний ефект. 
Ефективне при опіках та обмороженні.  
 Ефірне масло чайного дерева це 
потужний антисептик. Крім 
протимікробних властивостей, має 
протизапальну дію, спричинює незначну 
гіперемію на ділянці нанесення, сприяє 
підвищенню проникності шкіри для 
біологічно активних речовин, сприяє 
епітелізації ран. Застосовується при ранах, 
порізах, укусах комах, сонячних та 
термічних опіках, обмороженнях, 
гнійничкових захворюваннях шкіри.  
 Ефірне масло календули має 
бактерицидну, дезінфікуючу і ранозагоючу 
протизапальну дію. Воно ефективне при 
лікування різних дерматологічних 
хворобах, таких як подразнення, 
висипання, свербіж, потріскана шкіра, 
опіки, укуси комах та екземи.  
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Мікронізований порошковий 
спрей для захисту і догляду за 
чутливими та ураженими 
ділянками шкіри тварин  

Основні компоненти: 

Ефірні масла: 

 Висока ефективність 
Цинк є незамінним елементом, який 
приймає участь в регенерації шкіри. 
Композиція ефірних масел допомагають 
відновити уражену шкіру у найшвидший 
час. 
 
 

 Безпечність без протипоказань 
Протего® не містить антибіотиків та не 
має каренції.  

 
 Економічність використання 

 
 Німецька якість  

 



Протего® порошковий спрей 
використовують для місцевого догляду 
та захисту сильно подразнених та 
чутливих ділянок шкіри.  
Сприяє відновленню природних функцій 
шкіри та шерсті, знімає набряки, 
заспокоює свербіж і попрілості.  
Протего® підтримує гігієну при лікуванні 
шкіряних хвороб, захищає рану від поту, 
сечі та інших шкідливих факторів 
зовнішнього середовища, захищає та 
відновлю стан ділянок шкіри при 
дренажі ран та свищів. 
Завдяки вмісту ефірного масла орегано, 
Протего® відлякує мух та комарів.  
 
 
Перед використанням добре струсити, 
щоб сталевий шар всередині повністю 
розмішав порошковий вміст.  
Обережно очистіть постраждалі ділянки 
шкіри і розпиліть 2-3 рази на добу на 
відстані 10-20 см. Для очищення 
порошок витирають насухо.  
 
 
400 мл 
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ПРОТЕГО® 
Показання 

Дозування та застосування 

Упакування 


