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Safe
Skincare
Selection

Това е уникален процес на разработка, фокусиран върху 
безопасността, грижата за кожата и затова подбора на 

съставки е много внимателен 

S – безопасност
S– с грижа към кожата
S– внимателен подбор на съставки



Основни критерии: ефикасност и безопасност

Ефикасност върху 

трите кожни бариери...

Гамата DouxoS3 e създадена да бъде максимално ефективна, безопасна и лесна за използване от 

стопаните на кучета и котки 

Механична кожна 

бариера

(защитава от алергени, 

бактерии, паразити; 

съхранява вода в кожата)

Микробиологична кожна 

бариера или микробиом

(комплекс от микроорганизми, 

който защитава от нахлуване 

на патогени)

Имунологична 

кожна бариера

(реагира на всичко, което минава 

през първите нива на защита)

+

Високо ниво на безопасност 

за животни&стопани



Stratum corneum = Кожна бариера

Основни видове липиди

• Серамиди – 50%

• Холестерол

• Свободни мастни киселини

● Действат като лепило, което свързва 

корнеоцитите помежду им и отблъсква 

водата

Липиден цимент



➔ Повишена TEWL
(трансепидермална загуба на вода)

➔ Дефект в протеините : филагрин
(роля в кератинизацията и хидратацията на кожата)

Доказано е, че кожната бариера при кучета с 
атопичен дерматит е нарушена

Последствия : 
– Суха кожа, пруритус

– Проникване на алергени и бактерии

Кожната бариера има ключова роля, затова 

се грижим за възстановяването й ! 



уникален и взискателен процес на подбор

> 250 кандидати за съставки

Първоначален подбор: съобразен с нашите изисквания

> 50 Съставки, които представляват интерес

Междинна селекция: 

Задълбочен анализ от R&D (библиография, пълни данни)

2 Съставки, с висока ефективност

Окончателен избор: 
Тестване върху модели(на епидермис), за избиране на 

най-добрата съставка с действие върху трите кожни бариери

OPHYTRIUM

S3 Safe Skincare Selection, a unique development process



Какво е
Ophytrium?

Give them a big splash of performance

● Пречистена, натурална съставка

● От грудковия корен на Ophiopogon 

japonicus (= dwarf lilyturf, mondograss, 

fountainplant, monkeygrass)

● Екстракти от корена на това 

растение: споменава се в китайската 

фармакопея

Избран заради:

› Безопасност

› Действие върху 

трите кожни бариери



Едновременно действие върху трите кожни бариери

Give them a big splash of performance

Microbiological

skin barrier

Mechanical skin barrier

Stressed

Control

Biofilm: +++
S. pseudintermedius

Stressed control + 

Ophytrium (topical)

Biofilm: +
S. pseudintermedius



Формули с висока поносимост

with Ophytrium

Само най-същественото, без нито една спорна съставка

Сапуни, сулфати, парабени, 
наночастици, оцветители

БЕЗ
Хипоалергенен аромат

Оптимално pH за 
стимулиране на богата 
и разнообразна 
микрофлора



с Ophytrium

с OPHYTRIUM, висока 

концентрация

с OPHYTRIUM + 

chlorhexidine digluconate 3%

с OPHYTRIUM +  

Себолианс(екстракт от нар)

с OPHYTRIUM

Shampoo

200ml 

Mousse

150ml

Shampoo

200ml 

Mousse

150ml

Shampoo

200ml 

Mousse

150ml

Shampoo

200ml 

Успокоява

За сърбяща, 

раздразнена кожа

Почиства, хидратира

За възстановяване 

баланса на кожната 

микрофлора

Намалява неприятната 

миризма, регулира 

себума

За мазна и люспеста кожа

Нежна грижа и 

защита

За честа употреба



Доказана ефективност на терен 

Важен набор от данни за ефикасността 

Проспективни

изпитвания

Общо 

кучета
18 града, 7 страни

3 62
Мултицентрични Проспективни

изпитвания
Общо 

кучета
7 града, 5 страни

4 48
Мултицентрични

Проспективни

изпитвания
Общо 

кучета
19 града, 4 страни

5 64
Мултицентрични

in-field trials



Pr MC Cadiergues

DVM, PhD, Dip ECVD

Сътрудници в изпитванията на терен – EU&USA

in-field trials

Dr Chiara Noli

DVM, Dip ECVD

Dr Susanne Åhman

DVM, Dip ECVD

Dr PM Cadot

DVM, CES dermatol

Pr Ralf Müller

DVM, PhD, Dip ECVD, 

Dip ACVD, FANZCVSc

Dr Tim Nuttall

DVM, Bsc, BVsc, CertVD, PhD, 

CBiol, MSC, MRCVS

Dr Vincent Bruet

DVM, CES dermatol, 

PhD, Dip ECVD



DOUXO® S3 
CALM



CALM състав – при алергии 

OPHYTRIUM – висока концентрация

За котки и кучета с чувствителна, сърбяща, раздразнена кожа.

Хидратира, реструктурира
Помага за лесно разресване 
Прави кожата мека и блестяща

Допълнителни съставки: 

Pantenol, Pentavitine, vitPP, екстракт от jojoba

Успокоява, възвръща равновесието и защитава кожата

Нежна, измиваща формула. Хипоалергенен аромат –

кокос+ванилия



Методология на изпитване на серията Calm

Критерии за включване

● Кучета, диагностицирани преди това с атопичен дерматит: 

диагноза според приетите критерии, съвместима 

документирана история

● Кучета с обостряне на атопичен дерматит

● Ефективен контрол на ектопаразити

Критерии за оценка

● CADESI-04(Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index – Индекс за определяне 

на степентта и тежеста на атопичен дерматит)

● Pruritus (PVAS) – pruritus visual analog scale –линейна скала за сърбеж

● Въпросници към стопани и вет.лекари

1-ва   2-ра

седмица

3-та

седмица

Преглед от дерматолог

Приложение 
на шампоан

Приложение на 
пяна(без отмиване)

седмица



Резултати - благоприятен ефект върху чувствителна и раздразнена кожа 



Успокоява значително сърбежа



Пинчер с атопичен дерматит - намаляване на еритемата, хиперпигментацията и алопецията. 

D0 D21

DOUXO® S3 CALM – атопичен дерматит



Джак ръсел териер с атопичен дерматит - намаляване на еритемата и алопецията

D0 D21

DOUXO® S3 CALM – атопичен дерматит



DOUXO® S3 PYO едновременно за бактериална дисбиоза и
Malassezia

+ chlorhexidine 

digluconate 3%



PYO състав – за пиодермии

Ophytrium+ CHLORHEXIDINE 3%

Научни доказателства за ефективност in vitro & in vivo
целта на офитриум е, не да убива бактерии и дрожди, а да защити естествения микробиом

Силно антисептично и дезинфекциращо действие

Доказано действие за намаляване адхезията на 

Staphylococcus species

Доказано действие срещу свръхрастеж на 

Malassezia pachydermatis

Допълнителни съставки: Pantenol, Pentavitine

Пяната е само за кучета 



Антимикробни средства – локален подход

Guidelines for the diagnosis and antimicrobial therapy of canine superficial bacterial folliculitis 

(Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal 

Infectious Diseases) 

A. Hillier, D.H. Lloyd, J. Scott Weese, J.M. Blondeau, D. Boothe, E. Breitschwerdt, L. Guardabassi, M.G. Papich, S. 

Rankin, J.D. Turnidge and J.E. Sykes. 2014.  

И

● Guidelines(наръчниците) препоръчват използването на локална 

терапия за бактериален свръхрастеж(напр. хлорхексидин)



Антимикробни средства – локален подход

Chlorhexidine, антисептикът с най-силно доказателство и препоръка за локално 

действие едновременно върху бактерии и Malassezia pachydermatis

Biology, diagnosis and treatment of Malassezia dermatitis in dogs and cats

Clinical Consensus Guidelines of the World Association for Veterinary Dermatology

R. Bond, D.O. Morris, J. Guillot, E.J. Bensignor, D. Robson, K.V. Mason, R. Kano and P.B. Hill. 2020

● Malassezia dysbiosis: локални продукти на първи избор



Научни доказателства - подкрепа и одобрение от лидери в 
областта (EU&US)

Клинични случаи Публикации - изследвания

● Поносимост при кучета и котки (x2)

● Ефикасност за бактерии (x4) и Malassezia (x3)







D 7 D 14

D 21



D 0 D 14



DOUXO® S3 PYO – двойно действие 

Максимално 

действие

Bacteria Malassezia



DouxoS3 Pyo тампони 



DouxoS3 Pyo тампони 





DouxoS3 pyo - протокол на приложение 



DOUXO® S3 
SEB 



DOUXOS3 SEB състав – за мазна и суха себорея

Натурален 

екстракт от 

кората на нар

(Punica granatum)

Нормализира 

диференциацията 

на клетките

Помага за 

контрола на 

свръхрастеж на 

Malassezia

Намалява пърхут, 

излишен себум и 

неприятна 

миризма



Методология – изследване в Европа 

Критерии за включване

●Кучета със суха или мазна 

себорея(кератосебореен дерматит)

Критерии за оценка

●Skin Seborrheic Index (SSI) – себореен индекс на кожата

› миризма

› еритема

› люспи

› омазняване

› степен

› Вторични характеристики

● Въпросник за вет.лекари и стопани

Преглед при дерматолог

Приложение на 
щампоан

Приложение на 
пяна(без отмиване)

in-field trials

1-ва   2-ра

седмица

3-та

седмица



Резултати

Оценка на SSI –skin seborrheic index

Миризма - 55%

Засегната област - 46%

Сквамози - 33%

Омазняване на 

кожата
- 40%

** p <0.01   *** p <0.001 сравнено с D0

in-field trials



@Dr Chiara Noli @Dr Chiara Noli

Снимки  - European study

in-field trials



Резултати

D 21D 0



Заключение на пилотните проучвания 

with Ophytrium

Максимална ефективност Максимално одобрение

Протокол 
тестван при ~ 

110 кучета

Протокол, считан 

за практичен 
97% от 

стопаните

1st week 2nd week 3nd week



Формули- създадени с помощта на стопаните  

with Ophytrium

Аромат
Наситеност 
на аромат

Ключови 
аспекти

Текстура Цвят



Клиента е в центъра – проучване с ветеринарни лекари и стопани

with Ophytrium

средно 240/държава

Спецификации на аромата

1200 ветеринарни лекари

Нужда от 

хипоалергенен 

аромат

Аромата е важен за 

стопаните

Хипоалергенен аромат

Vs без аромат

Biosat survey – Vetflash - 2017

Ароматът и удобството мотивира собствениците да приложат лечението 



Хипоалергенен аромат – собствениците избират 

with Ophytrium

Дори за продуктите с 

chlorhexidine 3%

Класация 

4.5/5

Летен аромат

“Coco+Vanilla”

CODHA post-use market research – 2019, 50 pet owners, France



Много приятна текстура

with Ophytrium

обожават текстурата и 

аромата на 
of DOUXO® S3

шампоан

97% от стопаните

Internal data – 2019, clinical cases



in-field trials

Иновативна лечебна схема с DouxoS3

Преглед от дерматолог

Къпане със 
шампоан

Нанасяне на мус без 
измиване

1-ва седмица 2-ра седмица 3-та седмица



Уникална, изключително лесна за употреба опаковка

with Ophytrium

● Лесно разпознаване

- Цветна помпа, 

различна за всяка гама

- Специфична форма

● Лесни и ясни етикети, за 

бързо разпознаване на 

всеки продукт от гамата

● Дозираща помпа, лесна за употреба с 

една ръка

● Лесно хващане, дори с мокри ръце

● Лесна проверка на оставащото 

количество

● Стабилна основа, за да се избегне 

падане



Предимства на мусовете

с Ophytrium

● Без измиване

› За по-дълготрайно 

действие и контакт 

с кожата

● Нанасяне чрез 

релаксиращ масаж 

› Честата употреба е 

приятна

“ Лека и нежна 

текстура за 

лесно нанасяне”

“ Наистина 

приятна грижа за 

кожата на 

вашето куче ”

Подходящи за кучета и котки до 10 кг ( Pyo пяна е само за кучета) 



Как да използваме пяната? 



Ambassadors

Dr Vincent 

Bruet

Dr Pierre-

Marie Cadot

Dr Chiara 

Noli

Pr Ralf 

Müller

Pr Lluis 

Ferrer

Dr Tim 

Nuttall
Dr Susanne 

Åhman

Ambassadors - ветеринарни дерматолози с принос за създаването на DOUXO®S3



Dr Chiara Noli – обратна връзка



Douxo Seb пипети – корекция на бариерния дефект 

Уникални като състав -съдържат само Phytosphingosine във висока 

концентрация, 0% парабени. 

Фитосфингозин е естествена съставка на серамидите в кожата, поддържащи 

кожната бариера. Този патентован про-серамид е ключов за хомеостазата на 

кожата и подпомага поддържането на бариерната функция. 

- Употреба при локализирана форма на себорея – кучета и котки:

Един път седмично, 1 пипета( независимо от кг на животното)

за 3 до 4 седмици 

- Употреба при генерализирана форма на себорея – кучета и котки:

Един път седмично за 3 до 4 седмици. Броя пипети зависи от кг

на животното:

Удобни за честа употреба, комбинирана терапия и за дълъг период от време при лоша миризма и лющене на 

кожата. Запазват хидратацията и намаляват неприятната миризма. Козината става мека и лъскава. 



DOUXO в България

Д-р Гергана Герасимова, Д-р Ива Николова, Д-р Милена Панчева 

Д-р Спас 

Спасов 

Д-р Томе 

Пейчиновски

Д-р Мила 

Бобадова

Благодарим за съвместната работа с колеги от БАВД! 

Д-р Ивелина 

Вачева

Дерма уебинар 2021 за вет.лекари – с  д-р Бобадова и д-р Вачева

Дерма уебинар 2022 за стопани – с д-р Вачева



СЕВА        Дерматология и паразитология

Prednisolone 10mg

Clindamycin suspension



Благодаря за 
вниманието! 

Заповядайте на нашия щанд 

за повече информация 


