SOLOSUN

Solosun

™

Vattenresistent solskyddssalva
för djur med solskyddsfaktor 10

SOLOSUN™

vattenresistent solskyddssalva för djur, solskyddsfaktor 10
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Det är enkelt för oss människor att undvika solbränna genom att sätta på oss en keps, en T-shirt eller smörja in oss med
solskydsskräm. Hur är det med djuren, bekymrar de sig för UVA- och UVB-strålar?
Det är lika sannolikt att husdjur kan få solbränna som det är för oss människor! Pälsen på de flesta djur skyddar
mot solen. Men djur med vit päls eller ljusa områden med lite eller ingen päls är mer benägna att bli solbrända eftersom
det är lättare för solen att nå deras hud.
Hundar och hästar med vit päls blir lättare solbrända än djur med mörkare päls. Solbränna på djur visar sig på samma
sätt som på människor - huden blir röd och svider. Många djur försöker lindra smärtan genom att slicka på det brända
området vilket kan leda till hudinflammation.
Vissa djur, såsom grisar, elefanter och noshörningar använder lera eller damm som ett naturligt solskydd på sin kropp.
Många av dessa djur söker dessutom naturligt skydd i skuggan eftersom deras naturliga instinkter talar om för dem att
söka sig bort från solen och få time out.
Är du orolig för att ditt husdjur eller livsmedelsproducerande djur ska bli solbränd, finns det några åtgärder att ta till:
■ Se till att det finns skugga för djuren att skydda sig och svalka sig i.
■ Undvik att djuren är ute i solen när den är som starkast, vanligtvis mellan kl 12:00 och 13:00.
■ För att förhindra solbränna på djuren kan du använda solskyddssalva på ljusa och sparsamt pigmenterade partier
som t ex öron, nos, mage, juver, pung och även till opererade partier där pälsen är bortrakad.
Solosun™ är en solskyddssalva med solskyddsfaktor 10 för djur. Solosun skyddar mot solens brännande och uttorkande
UVA- och UVB-strålar som kan orsaka sveda och soleksem.
Solosun är vattenresistent och innehåller inga färgämnen eller parabener.
Solosun används med fördel till utsatta, ljusa och sparsamt pigmenterade hudpartier och verkar uppmjukande.
Fördelar med Solosun:
■ Skyddar djurens ljusa hudpartier som t ex hästens mule, juver på kor, ryggen på grisar etc.
■ Innehåller solskyddsfaktor 10.
■ Ger skydd mot både solens brännande och uttorkande UVA- och UVB-strålar.
■ Vattenresistent och kan därför med fördel användas även till badsugna hundar och hästar.
■ Verkar uppmjukande.
Hållbarhet 2 år
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