
Derma Gel S.O.S. indeholder naturligt aktive ingredienser:

Calendula (morgenfrue) virker helbredende på huden ved forbrændinger, mindre sår 
og frostskader. Den hjælper på blodcirkulationen og dermed på heling.

Camille har en stor virkning mod infektioner – både eksternt og internt, og har 
samtidigt en dæmpende virkning mod gener fra sår og irriteret hud..

Menthol virker antiseptisk og har en bedøvende virkning på de berørte områder. 
Dette modvirker kløen.

Zanthalene er en kinesisk lægeurt der traditionelt bruges i kinesisk lægekunst mod 
forbrændinger og sår. Giver samtidigt en dæmpende og smørende effekt på irriteret 
og kløende hudproblemer.

Vi har hjulpet en hund der fik Hot Spot hver 1 ½ måned og som havde kløe og ubehag. Sårene er påført Derma Gel S.O.S. og 
hunden er plejet og vasket med Mineral Red serien. Alle gener forsvandt og hunden har fået et sundt og normalt liv gennem de 
seneste 3 år.

Derma Gel S.O.S. har efterhånden hjulpet mange dyr med Hot Spot, sår og rifter (mere end 500 bruger Derma Gel’en).
- er brugt mod svamp ved og mellem trædepuderne (sætter sig i hårene som rødbrun farve). 
- kan også bruges ved svamp ved næsen. Må ikke komme i øjnene – Menthol svider.
Derma Gel styrker samtidigt hårsækkene, så der hurtigt vokser nye hår frem.

Mineral Red serien er produkter til mild og dyb pleje af hud og pels med naturens olier.  Serien indeholder Shampoo og 
Conditioner, Hudrens samt produkter til at få en sund hud samt pleje af hårsækkene, hvilket booster hårenes vækst.

Mineral Red Derma Gel S.O.S.
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Vejledning:
Ryst flasken grundigt og sæt det lille rør på. Der er meget tryk på flasken så tryk forsigtigt skummet ud.
Tryk evt. ud på en finger og masser ind i området. 

Vi har ophelet mange Hot Spot med Derma Gel S.O.S. 
Påføring direkte på såret (skum via et rør til punktbehandling) 3 gange dagligt i 1 uge, derefter 2 x daglig i næste uge og 
endeligt 1 x dagligt til huden er helet. Det viste Hot Spot var 2 cm i diameter. Til hele behandlingen er brugt ca 10 % af 
flasken.

Behandling: 
2 dage

Behandling: 
21 dage
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