
Geen water, geen gedoe, geen stress

ALLERDERM FOAM 
Micellair reinigingsschuim voor hond en kat 
dat niet uitgespoeld hoeft te worden.
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Contact van hond en kat met vuil en andere 
stoffen uit de omgeving, zoals bijvoorbeeld 
allergenen en micro-organismen, is over het 
algemeen niet te vermijden.
Naast het visuele aspect van een onverzorgde 
vacht kan dit in sommige gevallen leiden tot 
gezondheidsproblemen voor het dier.  
Daarnaast lopen ze nogal eens vuiligheid mee het 
huis in, wat niet altijd aangenaam ruikt.

Het wassen van honden en katten is niet altijd 
makkelijk en kan stressvol zijn voor dier en 
eigenaar.

SCHONE VACHT - 
GEZONDE HUID

AllerdermTM Foam
zorgt voor een snelle, effectieve en milde 
reiniging van de huid en vacht van hond en kat.

GEZONDE
HUID-

BARRIERE

VOOR ALLE 
HUIDTYPEN

NEUTRALISEERT 
ONAANGENAME 

GEUR

PH 
NEUTRAAL

pH neutraal

Bevat ingrediënten die 
bijdragen aan de integriteit 

van de huidbarrière1,2

Geschikt voor alle 
huidtypen, ook voor de 

gevoelige huid

Neutraliseert onaangename 
geur door speciale 

technologie

Tevredenheid van eigenaren over de 
effectiviteit van Allerderm Foam:3

Effectiviteit van 
de reiniging

Vachtconditie Huidconditie

84% 85% 92%
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ZONDER 
SPOELEN

Tevredenheid van eigenaren over het 
gebruiksgemak van Allerderm Foam:3

vond het eenvoudig te gebruiken95%

vond het gemakkelijk te verdelen 
over de vacht95%

vond het prettig toe te passen92%



Allerderm Foam dankt zijn reinigingskracht 
aan de micellair water formulering.  

Micellair water bevat een surfactant 
opgebouwd uit amfifiele moleculen die zich in 
micellen kunnen organiseren. Deze micellen 
vangen vuil en vet efficiënt op en blijven 
wateroplosbaar waardoor ze eenvoudig 
verwijderd kunnen worden. 

DE REINIGINGSKRACHT 
VAN MICELLAIR WATER

Surfactant
molecuul

Surfactant moleculen
in water (oplossing)

Micellen met vuil en vet

De hydrofiele kop 
trekt water aan 
en stoot vettige 
substanties af

De lipofiele staart 
stoot water af 
en trekt vettige 
substanties aan  

Sferische micellen worden 
gevormd, waarbij de hydrofiele 
koppen naar buiten gericht zijn

De lipofiele staarten houden vuil 
en vet vast in het midden;  

de micel blijft oplosbaar en is 
daarom makkelijk te verwijderen

Geen agressieve 
surfactanten

Milde reiniging

Eenvoudige verwijdering 
van vuil en vet

Micellair water:
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Onze huid- en verzorgingsproducten:

Hoge kwaliteit

Wetenschappelijk 
ondebouwd

Makkelijk in gebruik

MAKKELIJK IN GEBRUIK
Allerderm Foam is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor snelle en effectieve reiniging

Zonder spoelen
Geschikt 
voor dagelijks 
gebruik

Licht schuim 

Verkrijgbaar in 
2 presentaties

Sterk bevochtigend 
vermogen

MEER DAN 30 JAAR EXPERTISE IN DERMATOLOGIE

* behalve de pomp

Allerderm Foam is biologisch afbreekbaar
De verpakking is gemaakt van duurzame, recyclebare en  
milieuvriendelijke materialen.                   Made in France. 

MEER INFORMATIE: 
VIRBAC NEDERLAND BV -  WWW. VIRBAC.NL
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