
Quando saúde e beleza andam  
juntas, seu cuidado faz a diferença.

A ciência do banho saudável.

A pele é o primeiro órgão de defesa do organismo: uma barreira que impede que agentes 
nocivos entrem no corpo e, ao mesmo tempo, restringe a perda de substâncias essenciais à 
saúde. Mas essa barreira só funciona se a pele estiver saudável. E pele saudável significa 
pele hidratada, porque a água ativa enzimas que mantêm as células unidas entre si. Sem água, 
as células da pele se desprendem, fragilizando as defesas do organismo. A linha Vetriderm® 
tem ingredientes que, durante o banho, ajudam a reter a água na pele.1 Porque Vetriderm® 
é muito mais do que um shampoo ou um condicionador. Vetriderm® é um banho de saúde!*

* para a pele do animal.



EFEITO
FILMÓGENO

ACALMA  
E HIDRATA
A PELE

Formulação suave, hipoalergênica 
e com pH balanceado que limpa 
suavemente a pele do animal e ajuda 
a acalmar e hidratar as peles secas e 
sensíveis.

Com tecnologia exclusiva e 
tensoativos suaves, que apresentam 
alto poder de limpeza e mantêm a 
pelagem sedosa e saudável sem 
comprometer a integridade cutânea.

Hidratação e proteção da pele 
delicada de cães e gatos. Ajuda 
a controlar o ressecamento 
causado por banhos frequentes 
ou pelo uso de secador  
e outros agentes externos.  
Sua tecnologia inovadora  
mantém a película lipídica da 
pele do animal protegida por um 
período prolongado, garantindo 
uma pele muito mais saudável.

Presença de substâncias emolientes  
e hidratantes:
• Protegem e acalmam a pele2

• Amenizam o desconforto causado  
pela inflamação cutânea.3, 4

Presença de substâncias emolientes  
e hidratantes:

•  Reduz irritação e desconforto cutâneos2,3,4 
•  Hidrata a pele2

•  Ação emoliente e hidratante5

•  Confere brilho e maciez à pelagem6

•  Indicado para fortalecimento e reposição da  
    barreira cutânea5

• Forma filme protetor e hidrata a pele, evitando  
   a perda de água transepidermal5

• Indicado para animais alérgicos5

Contém um exclusivo complexo com:

HIDRASENSE SHAMPOO  
HIPOALERGÊNICO

HIDRASENSE SPRAY 
HIDRATANTE HIPOALERGÊNICO

Aveia  
coloidal

Óleo de 
cártamo

Aloe  
vera

Óleo de 
lanolina

LINHA CONSUMIDOR

Sua escolha de confiança para  
a máxima qualidade no banho e tosa.

NUTRISENSE SHAMPOO 
HIPOALERGÊNICO

Formulação suave,  hipoalergênica e com pH balanceado, 
desenvolvida especialmente para hidratar profundamente 

a pele, desembaraça os pelos de cães e gatos com 
suavidade, conferindo mais brilho e maciez ao pelame.

Formulação exclusiva que promove 
hidratação profunda, reestabelecendo 
o equilíbrio cutâneo e proporcionando 

alívio às peles irritadas, secas e sensíveis.

NUTRISENSE CONDICIONADOR 
HIPOALERGÊNICO

* informação baseada no uso de 
50mL do produto diluído por banho
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Complexo 
Cerealmilk 
Premium

Complexo  
Ômega Plus

Silicone

Concentrações ideais:

· Hidratação e nutrição7

· Restauração e revitalização8, 9

· Efeito calmante à pele2, 10, 11

· Confere brilho à pelagem7

·Pelo sedoso e com alta penteabilidade5

· Controla o ressecamento7

- Hidratação e nutrição7

- Restauração e revitalização8, 9

- Efeito calmante à pele2, 10, 11

Glicerina

LINHA ECONÔMICA

Siga nossas redes sociais:

@elancopetsbr
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