
Fell Balzam Neutral   F 0006 
Balzám na srst  
 
Lupy jsou průvodním jevem poškození pokožky (seborhoická dermatitida).  

Používání šamponů – tedy tenzidů – nejen přímo poškozuje  
pokožku, ale také likviduje vyváženost její mikroflóry. V takto poškozené  
pokožce se mohou vyskytovat paraziti, kteří brání zhojení pokožky.  
Regenerační balzámová kúra je určena pro odstranění lupů 
a jejich nepříjemných průvodních jevů, zejména svědění. Balzám  
je aktivně působící preparát. Obsažené hloubkově působící účinné látky  
a éterické oleje působí proti zmíněnému postižení, pronikají  
do jeho struktury, a zabraňují tak jeho rozšíření. První výsledky 

se projevují již po několika dnech pravidelné aplikace preparátu.  
Lupy i doprovodné jevy, jimiž je svědění a zarudnutí, mizí  
a mikroflóra pokožky se vrací k normálu.  
Balzám lze používat na mytí pokožky a srsti místo mycích olejů. 

Balzám je určen jako mastný základ pro další aplikaci  

éterických olejů. 

 

 

Použití: Balzám vmasírujeme v malém množství  
do pokožky a necháme jeho účinné složky působit. Následně 
důkladně opláchneme teplou vodou. Zpočátku doporučujeme  
častější používání (i denně) a teprve později zvolíme delší intervaly  
mezi aplikacemi. Doba mezi aplikací preparátu a jeho omytím by měla být  
nejméně 1/2 hodiny, aby účinné látky obsažené v balzámu měly dostatek času  
proniknout do pokožky a narušit strukturu přemnoženého mikroorganizmu.  
Aplikaci preparátu lze též doporučit formou zábalu. Po vmasírování balzámu  
zabalíme do speciální fólie potravinářské kvality. Pro udržování optimálního 

stavu pokožky a srsti je potřeba aktivní balzámovou kúru v pravidelných  
časových intervalech opakovat. Počet aplikací závisí na individuálních 
okolnostech na původní intenzitě poškození. 
 
Tip: Balzám lze použít po vykoupání místo kondicionéru na ošetření srsti. 
Dávkování: 1 polévková lžíce na 300 ml teplé vody rozmíchat a vmasírovat  
do srsti a pokožky. Zda preparát opláchnete záleží na každém jedinci a srsti. 

 
Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. sójový.  

Éterické oleje, např. tymiánový, čajovníkový, rozmarýnový. 
Emulgátory, vosky, glycerin. Vitaminy, např. A, E. Betakaroten,  
pantenol. Destilovaná voda. 
 

Objednávky: 
www.aromafauna.eu  

objednavky@aromafauna.eu 
t.č. 608 712 472 
 
Obal: PP/PE/PS 
100 ml, 250 ml, 500 ml 

 
Skladování: Uvedená trvanlivost preparátu se uchováváním 
v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje (nejlépe 

v chladničce při teplotě 6–10°C). 
 
INCI: Aqua, Glycine Soja, Cetearyl Alcohol, Glycerin,  

Urea, Panthenol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cera Alba,  

Melaleuca Alternifolia, Isopropyl Myristate, Allantoin,  

Citrus Limonum, Lavandula Hybrida, Thymus Vulgaris,  

Rosmarinus Officinalis, Eugenia Caryophylus 
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