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ליקויים בחסם העור

Dermoscent® הפתרונות של

חשיבות חסם העור

סיבה נפוצה לבעיות עור: פגיעה בחסם העור

שומנים חיוניים לחסם העור 

שכבה הידרוליפידית וצמנט בין-תאי מפורק, תאים לא מלוכדים 
חדירת פתוגנים ואלרגנים < תגובה דלקתית

ריבוי חיידקים < זיהומים, ריחות רעים

יובש, הפרעות קרטיניזציה < קשקשים

שינוי בפעילות בלוטות החלב < סבוריאה

חולשה של זקיק שיער < נשירת שיער, צמיחת שיער מופחתת

מתן עורי של חומצות שומן חיוניות ממקור צמחי
חומצות השומן היחידות שלא מיוצרות ע"י גוף החיה

שילוב תמיכה בחסם העור
בשגרת הטיפול והטיפוח בחיה, 
יתרום למיגור יעיל וארוך-טווח 

של מחלות עור

חשיבות הדרמטולוגיה:
 - מקרים דרמטולוגים מהווים 20% מהייעוצים הווטרינרים1
  )הסיבה העיקרית לביקור אצל הווטרינר, אחרי חיסונים( 

לטיפולים תרופתיים יש מגבלות: 
- לא נותנים מענה לשיקום חסם העור

- קיימת עמידות לאנטיביוטיקה
- לתרופות אימונו-מודולטוריות יתכנו תופעות לוואי 

יעילות
יעילות מוכחת, 
מגובה במאמרים

חדשנות

טבעי
 מבוסס על 

 חומרים טבעיים 
ממקור צמחי

פתרון חדשני, המסייע במספר גישות

חסם עור
לקוי

תהליך 
דלקתי 

וגרד
זיהומים

שירות לקוחות וטמרקט
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ESSENTIAL 6® SPOT-ON
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-69%
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2. Bensignor E, Nagata M, Toomet T. Preliminary multicentric open study for dermocosmetic evaluation of a spot-on formulation composed of polyunsaturated fatty acids 
and essential oils on domestic carnivores. Pratique médicale et chirurgicale de l’animal de compagnie 2010;45:53-57. 
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חומצות שומן חיוניות 
 ממקור צמחי, 

לתמיכה בחסם העור

 חומצות שומן חיוניות 
 ממקור צמחי, 

לתמיכה בחסם העור

תערובת סינרגיסטית של שמנים אתריים: רוזמרין, לבנדר, ציפורן, עץ ארז, אורגנו, פפרמינט, 
קמפור, כורכום, גאולטריה, עץ התה, ויטמין E ועוד.

*CADLI
)Canine Atopic Dermatitis 

Lesion Index(
גרד מדד

:Lokivetmab זמן שחלף עד להזרקה שניה של

- 28 כלבים אטופיים
- 12 כלבים טופלו בזריקת Lokivetmab בלבד 

ATOP 7® Shampoo -וב ATOP 7® spot-on -16 טופלו ב -

- 210 כלבים ו79 חתולים
- טיפול  שבועי ב- Essential 6® spot-on למשך 4 שבועות

שיפור בכל המדדים:

 פיפטה אחת בשבוע למשך חודשיים, ולאחר מכן פיפטה אחת לשבועיים 
למשך זמן טיפול בלתי מוגבל.

יונקים קטנים: מספר טיפות עד לפיפטה שלמה, כתלות במשקל החיה.

פיפטה אחת בשבוע, לפי הצורך.

ברק הפרווה

נשירת שיער

קשקשת

ריח

יציבות העור

תורם לאיזון העור

מחקר SIMPLE-BLIND מבוקר3מחקר רב מרכזי2

תורם להרגעה ולשיפור מצבי אטופיק / אלרגיה בעור

לעור הנוטה לאלרגיהלמצבי קרטו-סבוריאה

תערובת סינרגיסטית של שמנים אתריים העשירים בכורכום, גאולטריה, עץ שיו, עץ קנדייה 
)ביסבולול(, פיטוסרמידים מהחיטה, תמצית אזדרכת ועוד.

טיפול בזריקת 
Lokivetmab בלבד

+ Lokivetmab זריקת 
ATOP 7 שמפו + ATOP 7 ספוט און
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