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مراقبت و درمان پوست و مو
کنترل بو 

آلوئه ورا:
آلوئه ورا ( Aloe Vera) یک گیاه دارویى است که از عصاره برگ هاى آن چندین 

قرن اسـت که براى درمان پوست و نرم شدن آن استفاده مى شود. 
تحقیقات نشان مى دهند آلوئه ورا در درمان بیمارى پسوریازیس، و خراش ها 

و سوختگى هاى کوچک مفید است. براى برطرف کردن خارش ناشى از 
گزیدگى حشرات و رفع ریزش مو بسیار مفید است.

اکتوکر را چگونه و در چه زمان هایى باید مصرف کرد؟
اکتوکر محصولى است که از آن هم در مواقع پیشگیرى و هم در موارد درمان مى توان 
اسـتفاده کرد.به منظور پیشگیرى کافیست روزانه بسته به سایز حیوان چند 
پاف از آن را درنقاط مختلف بدن حیوان (عمومًا بهتر اسـت سـمت گوش، 
پشـت، شکم ، پاها و دسـت ها ) اسپرى کنید. اسپرى روزانه این محصول 
حشـرات و انگل هاى پوسـتى را از حیوان شما دفع خواهد کرد و از رشد و 
کلونیزه کردن میکروارگانیسم هاى بیمارى زا نظیر استافیلوکوکوس اورئوس 
جلوگیرى خواهد کرد. در موارد درمانى نظیر مواقعى که حیوان مبتال به انگل هاى 
خارجى نظیر کنه، جرب ،کک و غیره و یا عفونت هاى پوستى است، عالوه بر 
اسپرى محصول در مناطق یاد شده، مستقیما 2 تا 3 پاف بر روى محل هاى 
مورد نظر اسـپرى نمایید. این عمل باعث از بین رفتن و دور کردن انگل از 

حیوان شما و همچنین از بین رفتن عفونت با تکرار استفاده خواهد شد. 
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بهداشت پوست و موى حیوان در وهله اول تحت تاثیر شرایط زندگى آنان 
مى باشد، رعایت اصول بهداشتى از جمله موارد ضرورى است که باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرد تا مانع از بروز مشکالت پوست و موى حیوان شود. 
حیواناتى که پوشـش مویى متراکم دارند بسـیار مستعد مشکالت پوستى 
نظیر قارچ یا انگل هستند. پوست، بافت ها و اعضاء داخل بدن را از تهاجم 
اجسـام خارجى و میکروب ها، تغییرات دما وخشـک شدن در امان نگه 
مى دارد. این عضو درساخته شدن برخى از ویتامین هاى ضرورى نظیر ویتامین 
D موثر است. همچنین پایانه هاى عصبى مربوط به حواس و احساس محیط 
خارج نیز در پوست قرار دارند بنابراین حفظ بهداشت و سالمت پوست نقش 

کلیدى در سـالمت و شادابى حیوان دارد.
مشـکالت پوستى یکى از شـایعترین مراجعات دامپزشکى براى حیوانات 
خانگى به شـمار مى  رود. خارش ناشى از مشکالت پوستى مى تواند باعث 
ناراحتى زیادى براى حیوان شـود، مشکالت پوستى در حیوانات مى تواند 
علل متفاوتى نظیر انگلى، عفونى، آلرژى هاى غذایى و آلرژى هاى فصلى 

اسطوخودوس: 
اسطوخودوس Lavender متعلق به خانواده Lamiaceae است. این گیاه 
اثرات درمانى اعجاب انگیزى دارد و جاى سوختگى و نیش حشرات را تسکین 
مى دهد، خواب راحتى به ارمغان مى آورد، و یک ماده ضدعفونى کننده ى فوق العاده 
به حسـاب مى آید. اسطوخودوس، یک ضدعفونى کننده و ضدباکترى قوى 
محسوب مى شود. براى مقابله با استرس نیز بسیار مؤثر است و در دفع و از 

بین بردن حشرات اثر چشمگیرى دارد.

رزمارى:
گیـاه رزمارى با نام علمىRosmarinus officinalis  و محلى اکلیل 
کوهى، بوته اى همیشه سبز و معطر از خانواده نعناعیان است ترکیبات موجود 
در عصاره رزمارى سبب تحریک متابولیسم، تسریع گردش خون، گشادکنندگى 
عروق و مویرگ ها شـده و بدین ترتیب باعث تقویت و شـادابى پوسـت و 

مو مى گردد.
MACHO

HEMBRA

اکتوکر چیست و چگونه به سـالمت پوست و موى حـیوان شما کمک 
مى کند؟

اکتوکر محصولى کامًال طبیعى بر پایه میکروارگانیسم هاى مفید است که با تغییر 
فلور و pH پوسـت از کلونیزه شـدن میکروب هاى پوستى جلوگیرى کرده 
و همیـن طـور با کمک ترکیبات گیاهـى موجود در فرآورده مانع از حمله 
انگل هاى پوسـتى مانند کنه، کک و ... به حیوان مى شـود و درنهایت سبب 

سالمت پوست و شادابى حیوان مى گردد.
اکتوکر حاوى متابولیت هاى قوى میکروبى تولید شـده توسـط باکترى هاى 
اسید الکتیک است که داراى خاصیت قوى ضدباکتریایى و ضد قارچى است. 
همچنین باسیلوس سوبتلیس موجود در اکتوکر با تولید ترکیبات بیوسورفکتانت 
از رشد میکروب ها ى بیماریزا و انگل هاى پوستى جلوگیرى مى کند و در پیشگیرى 
از آلودگى هاى پوستى و عفونت در محل زخم و جراحت پیشگیرى مى کند. 
ترکیبات گیاهى موجود در این محصول و اثرات مصرف آنها به شرح زیر است:

اهمیت بهداشت 
پوست و مو 
در سالمت 

حیوان خانگى شما

بابونه: 
بابونه با نام علمى Matricaria Chamomilla گیاهى از تیره کاسنى( مرکبات) 
است. بابونه خاصیت ضد التهاب پوستى قوى دارد و در رفع و درمان اگزما،  
ورم و قرمزى پوسـت، زخم هاى جلدى، ترمیم سـوختگى، تقویت پوست، 
بسـتن منافذ پوست، ضد عفونى پوست و کنترل عفونت هاى پوستى، بسیار 
مؤثر اسـت. بابونه ضد حساسـیت، التیام دهنده زخم، باکتریواسـتاتیک، 

باکتریساید(میکروب کش) و ضد قارچ مى باشد.

یا محیطى داشــته باشد. هاگ گیاهان، گرد و غبار، قارچ ها، گزش حشرات و حتى 
غذاهاى خاصى به عنوان منشا آلرژى (آلرژن) در سگ ها، انگل هاى پوستى نظیرکک، 
شـپش، مگس، پشه، کنه و جرب ها مى توانند باعث عوارض بسیار جدى در 
پوسـت شوند. یکى از بزرگترین نگرانى هاى صاحب حیوانات خانگى، انتقال 
انگل هاى پوسـتى یا بیمارى هاى پوستى از حیوان به انسان است. مشکالت 
پوسـتى در حیوانات پوسـتى بسیار آزاردهنده بوده و این مسأله سبب دورى 

صاحبان از حیوان مى شود. 


