
ONDERSTEUNT WONDGENEZING

HUIDCRÈME MET  

Zinkoxide +  
9 Kruidenextracten

met verschillende huidherstellende 
eigenschappen die bijdragen aan een 

natuurlijke wondgenezing.

HONDEN + KATTEN  

+ PAARDEN



DERM-10 is een soepele crème met belangrijke 
bestanddelen die helpen bij een snel herstel  
van verschillende oppervlakkige wonden.

DERM-10 werkt snel en effectief.  
Dankzij snelle wondgenezing wordt de vorming 
van littekenweefsel voorkomen en het herstel 
van de normale haarstructuur en – kleur 
bevorderd na genezing.

DERM-10 kan preventief worden toegepast  
op plaatsen waar risico op huidbeschadiging is.

Bewezen effectiviteit +  
interactieve wondgenezingseigenschappen

Versnelt wondgenezing
Ondersteunt herstel en verzacht  
beschadigde huid
Kan worden toegepast  
op alle soorten  
oppervlakkige wonden

ANTISEPTISCH HEREPITHELISATIE HUIDONTSTEKING HEMOSTASE ANTIOXIDANTEN
LOCALE 

VOEDING

ZINKOXIDE

CENTELLA ASIATICA

ECHINACEA PURPUREA

CALENDULA OFFICINALIS

HAMAMELIS VIRGINIANA

MELALEUCA VIRIDIFLORA

THUJA OCCIDENTALIS

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

SALVIA LAVANDULIFOLIA

ARNICA MONTANA

SCHAAFWONDEN BLAREN BRANDWONDEN INSECTENBETEN ELLEBOGEN CONTACTPLAATSEN 
RIEM OF TUIG 

CONTACTPLAATSEN 
ZADEL

WONDEN RISICO OP HUIDBESCHADIGINGEN

GEBRUIKSAANWIJZING

Airless dispenser

Gemakkelijk 
en hygiënisch

1    Maak de wond en omliggende 
huid schoon voor aanbrengen. 

  Korsten dienen zoveel mogelijk 
verwijderd te worden door de 
wond voorzichtig af te spoelen.

2    Breng voldoende crème aan 
zodat een dunne beschermende 
laag op de aangedane huid 
wordt gevormd.

  Breng tenminste twee maal  
per dag aan (bij gebruik van 
verband volstaat eenmaal  
per dag aanbrengen).

De belangrijkste voordelen van DERM-10 
BEWEZEN EFFECTIVITEIT

De eigenschappen van alle 
bestanddelen zijn wetenschappelijk 
onderbouwd.

VEELZIJDIG 

DERM-10 kan op alle typen 
oppervlakkige wonden worden 
toegepast.

VERENIGBAARHEID 

Kan alleen of in combinatie met 
andere producten worden gebruikt.

GEMAK 

De airless dispenser is gemakkelijk 
en hygiënisch in gebruik. Er zijn 
twee presentaties: 50 ml en 150 ml. 

De crème ruikt aangenaam, laat 
geen resten achter op de huid of 
vlekken op textiel.

DERM-10 Unieke samenstelling

HUIDCRÈME MET  
ZINKOXIDE EN 9 KRUIDENEXTRACTEN

Centella asiatica, Echinacea purpurea, Calendula officinalis, 
Hamamelis virginiana, Melaleuca viridiflora, Thuja occidentalis, 
Lavandula angustifolia, Salvia lavandulifolia, Arnica montana

CENTELLA ASIATICA  
kan de wondgenezing onder-
steunen door het remmen 
van ontstekingen, het bevor-
deren van collageenvorming, 
angiogenese en vaatver-
wijding en het verminderen 
van oxidatieve stress. Tevens 
heeft C. asiatica effect op 
cellulaire groei en celdeling 
van beschadigd weefsel3.

ZINK is een cofactor voor 
veel metallo-enzymen die 
nodig zijn voor het her-
stel van de celmembraan, 
celdeling, groei en het im-
muunsysteem. Het speelt 
een belangrijke rol in de 
regulering van het wondge-
nezingsproces, variërend van 
membraanherstel, oxidatie-
ve stress, coagulatie, ont-
steking en immuunafweer, 
weefsel herepithelisatie,  
angiogenese tot fibrose/ 
littekenvorming1,2.

MELALEUCA VIRIDIFLORA 
wordt voornamelijk gebruikt 
vanwege het antimicrobiolo-
gische effect zonder de  
gevoelige huid te irriteren13.

CALENDULA OFFICINALIS 
behoort to één van de beste 
wondgenezende en antisep-
tische fytotherapeutica.  
Calenda wordt gebruikt bij 
de genezing van verschillen-
de typen wonden, en speci-
aal bij de behandeling van 
chronische weefselbescha-
digingen (lesies) waarbij pus 
wordt gevormd, welke moei-
lijk genezen. Het heeft tevens 
ontstekingsremmende en 
pijnstillende eigenschappen 
hetgeen bijdraagt aan het 
verlichten van de pijn9,10,11.

THUJA OCCIDENTALIS 
wordt op de huid gebruikt bij 
het genezingsproces van ver-
schillende soorten wonden. 
Het heeft antivirale, ontste-
kingsremmende en antibac-
teriële eigenschappen12.

SALVIA  
LAVANDULIFOLIA 
wordt traditioneel 
gebruikt vanwege de 
antiseptische, pijnstillende, 
kalmerende en verdovende 
eigenschappen14.

HAMAMELIS VIRGINIANA 
herstelt en versterkt de elas-
ticiteit van de bloedvaten en 
stimuleert de microcirculatie 
in nieuw gevormde huid. 
Hierdoor vermindert de  
vorming van littekenweefsel. 
De adstringerende en hemo-
statische eigenschappen hel-
pen bij de behandeling van 
huidontsteking en bescher-
men tegen huidinfecties6,7.

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA  
versnelt wondgenezing door: 
vorming van bindweefsel en 
microcopische bloedvaatjes 
aan het oppervlak van de 
wond, weefsel remodeling  
en vervanging door collageen 
en contractie van de wond4.

ECHINACEA PURPUREA 
draagt bij aan de stimulering 
van de imuunrespons door 
middel van macrofagen of 
lymfocyten5. Daarnaast 
kan het een stabiel complex 
vormen door binding aan 
hyluronzuur, zodat dit niet 
door hyaluronidase wordt 
afgebroken. Het bevordert 
de celgroei van fibroblast bij 
het wondgenezingsproces.

ARNICA MONTANA  
kan worden gebruikt bij 
verstuikingen, ontwrichting 
(luxatie), oedeem bij breuk 
en bij gewrichts - en reuma-
tische pijn. Het heeft een  
ontstekingsremmend en 
mild pijnstillende effect8.
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ONDERSTEUNT  
WONDGENEZING

TOEPASSING SAMENSTELLING

AANBEVELINGEN

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Stimulerende crème bij herstel van 
huidbeschadigingen, zweertjes, 
verbranding, insectenbeten en – steken  
en voor regeneratie van de huid.
Werkt preventief op plaatsen waar 
gemakkelijk huidbeschadigingen ontstaan.
Kan alleen of in combinatie met andere 
producten worden gebruikt.
Helpt het ontstaan van littekenweefsel 
voorkomen en bevordert het herstel  
van de normale haarstructeur en – kleur.
Voor honden, katten en paarden.

Overige: Polysorbaat 20, Polysorbaat 
80, Glycerolmonostearaat, Ethylalcohol, 
Vloeibare paraffine, Arachideolie, 
Isopropylmyristaat, Glycerol, Aerosil 
200-silica, Methylparahydroxybenzoaat, 
Propylparahydroxybenzoaat.

Gebruik niet in geval van overgevoeligheid 
voor één van de bestanddelen.
In geval van inname, geef voldoende 
water. Niet laten overgeven.
In geval van oogcontact, spoelen met 
voldoende water gedurende tenminste  
15 minuten.
Bewaar op een koele en droge plaats.

Kan met of zonder verband  
worden gebruikt.
Korsten dienen voorzichtig afgespoeld  
te worden voor aanbrengen.
Breng voldoende crème aan, zodat 
een dunne beschermende laag op 
de aangedane huid wordt gevormd. 
Tenminste twee keer per dag.

Airless dispenser

PER 100 g
Centella asiatica 2 g
Echinacea purpurea 1,73 g
Calendula officinalis 1,7 g
Hamamelis virginiana 1,66 g
Melaleuca viridiflora 1,12 g
Zinc oxide 0,9 g
Thuja occidentalis 0,57 g
Lavandula angustifolia 0,55 g
Salvia lavandulifolia 0,35 g
Arnica montana 0,11 g
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eye on patient, 
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