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ПОСТБИОТИЧЕН ЛОСИОН 
С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ

УСПОКОЯВА И ХИДРАТИРА

100 mL със спрей апликатор
(не е аерозол)

Reutopic®: Продукт за грижа и хигиена 
на кожата.

УСПОКОЯВА СЪРБЕЖА

ХИДРАТИРА КОЖАТА

СЪОБРАЗЕН С КОЖАТА
НА КУЧЕТО (pH 6.5)

ТЕЧНА КОНСИСТЕНЦИЯ
И БЪРЗА АБСОРБЦИЯ
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Кучешкият атопичен дерматит (CAD) 
е алергично, възпалително, кожно 
заболяване, придружено със сърбеж, 
генетично обусловено и с определени 
клинични характеристики.   

Това е алергичното, възпалително, кожно 
заболяване с най-висока превалентност при 
кучето. Известно е, че между 10% и 15% 
от кучетата, в по-голяма или по-малка 
степен, боледуват от атопичен дерматит.

  

 

 

ЗНАЧЕНИЕТО НА
ЧРЕВНАТА МИКРОБИОТА

 

КОЖАТА НА КУЧЕТО

 

СРЕЩУ ТИРОЗИНАЗАТА
Предпазва от пигментация 
на кожните лезии.

ПОСТБИОТИЧЕН ЛОСИОН С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ

УСПОКОЯВА И ХИДРАТИРА

ПОСТБИОТИК PS21511 SB

  

УНИКАЛЕН СЪСТАВ
Продуктът е тестван при кучета, диагностицирани с лек до умерен дерматит, получавайки следните 
резултати, които демонстрират неговата ефикасност по отношение намаляването на лезиите (CADLI) 
и сърбежа (PVAS).

100 mL със спрей апликатор
(не е аерозол)

Reutopic®: Продукт за грижа и 
хигиена на кожата.

V1 % РЕДУКЦИЯV2V1 % РЕДУКЦИЯV2

PVAS Pruritus Visual Analog Scale
Визуална аналогова скала на сърбежаИндекс на лезиите при атопичен дерматит при кучето

Участващи кучета Участващи кучета

CADLI

СРЕЩУ ГЛИКОЛИЗИРАНЕТО 
НА ПРОТЕИНИТЕ
Блокира дегенерацията на 
кожните клетки, благопри-
ятсвайки преструктурирането 
на тъканите в кожата.

СРЕЩУ КОЛАГЕНАЗАТА
И ЕЛАСТАЗАТА
Предотвратява загубата на 
кожната структура, появата 
на лезии и смекчава тяхната 
тежест.

СРЕЩУ ЛИПИДНАТА 
ПЕРОКСИДАЦИЯ
Предотвратява увреждането 
на клетъчната мембрана и 
целостта на кожата.

СРЕЩУ ОБЩАТА ОКСИДАЦИЯ
Предпазва от свободните 
радикали, които състаряват 
кожата, активирайки 
клетъчната регенерация.

УНИКАЛЕН СЪСТАВ

Поддържа кожната 
структура. Защитава 
срещу тъканната 
деградация. 

ПОСТБИОТИК
PS21511 SB

Успокояващ и
омекотяващ ефект.

ALOE VERA
(ЕКСТРАКТ )

Хидратиращ
ефект.

ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА

Етерично масло с бактерициден ефект, 
което подпомага контрола на 
вторичните бактериални инфекции, 
асоциирани с CAD. Горчивият му вкус 
предотвратява облизването на лезиите 
и продължаването на цикъла на 
дразнене.

МАСЛО ОТ 
ЧАЕНО ДЪРВО

Съществува по-висока степен на предразполо-
женост към заболяването при някои породи, 
като боксер, западнохайлански бял териер, 
немска овчарка, кеърнтериер, фокстериер, 
френски булдог и шар пей, при които прева-
лентността е още по-висока, достигайки над 
30%.

Обикновено се проявява при млади кучета, 
на  възраст от 1 до 3 години, с по-висока 
честота при женските. Тази висока 
превалентност и фактът, че е хронично заболя-
ване, превръщат CAD в често срещан проблем 
в клиниките за домашни любимци.

Най-новите изследвания на 
алергиите подчертават 
важната роля на чревната 
микробиота. Нарастващите 
доказателства потвърждават предпо-
ложението, че промените в състава на 
тази съвкупност от микроорганизми 
са свързани с някои имунно-медиира-
ни заболявания при хората.

При кучетата се наблюдава, че 
кожната микробиота при 
животни, страдащи от 
алергии, се различава от 
тази при здрави кучета, което 
подчертава връзката между нея и 
здравето на кожата.

Кожата на кучетата е коло-
низирана от още по-разно-
образна микробиота от 
човешката, и, както при нея, също 
има разлики в състава при отделните 
индивиди и кожните участъци. В 
случай на атопичен дерма-
тит, това разнообразие на 
микробиота се редуцира, 
както при хората, така и при кучетата. 
Наличието на патогенни бактерии, 
като Staphylococcus aureus и S. 
pseudintermedius, може да предизвика 
обостряне/реактивиране на клинич-
ните признаци на дерматит, съответ-
но при хората и кучетата.

Клиниката на CAD, както и отговорът 
на сърбежа от страна на животното, 
могат да предизвикат вторични 
инфекции, основно бактериален 
фоликулит, свързан с S. 
pseudintermedius и/или дерматит, 
дължащ се на Malassezia 
pachydermatis.  

Reutopic e лосион, който хидратира, успокоява сърбе-
жа и подпомага поддържането на регенеративните 
свойства на кожата на кучето. Лосионът Reutopic 
има pH 6.5, не съдържа кортикоиди и хлорхексидин. 
Reutopic включва в състава си постбиотик PS21511 SB.

С антиоксидантните си свойства, богат на млечна киселина и 
кондициониращо действие върху кожата, постбиотикът 
PS21511 SB се извлича от щама Lactobacillus reuteri PS21511. 
Освен това, този щам произвежда витамин В2 (рибофлавин), 
един микронутриент, употребяван и в продуктите за грижа за 
кожата при хората, благодарение на неговата способност да 
подпомага лечението при розацея, акне, екзема, дерматит, 
увредена от слънцето кожа, видими признаци на стареене, 
сухота и хиперпигментация.
Изпитванията за токсичност, свързани с употребата му, показват, че 
приложението му е безопасно. Reutopic демонстрира висока съвмести-
мост с кожата при опити, проведени със здрави доброволци.

УСПОКОЯВА СЪРБЕЖА

ХИДРАТИРА КОЖАТА

СЪОБРАЗЕН С КОЖАТА
НА КУЧЕТО (pH 6.5)

ТЕЧНА КОНСИСТЕНЦИЯ
И БЪРЗА АБСОРБЦИЯ

БЕЗ КОРТИКОИДИ
И ХЛОРХЕКСИДИН



Кожата на кучетата е по-алкална от тази на човека, 
с pH в диапазона от 5.5 до 7.2. Тази относителна 
алкалност може да бъде предпоставка за по-голяма 
предразположеност към кожни инфекции в 
сравнение с други видове, като котки или хора. 
Установена е повишена алкалност на кожата при 
дерматит при кучетата. 

Reutopic е продукт с подкисляващ локален 
ефект, специално формулиран с pH 6.5
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НАЧИН НА УПОТРЕБА: Разклатете преди употреба. Напръскайте 
директно върху кожата и масажирайте, докато се абсорбира. 
Нанасяйте от един до няколко пъти дневно, в зависимост от нуждите. 
Ако животното се къпе, нанасяйте след измиване. Препоръчва се за 
честа употреба. Само за външна употреба.

REUTOPIC ПОДДЪРЖА И ВЪЗСТАНОВЯВА 
ЕСТЕСТВЕНИЯ БАЛАНС НА КОЖАТА НА КУЧЕТАТА

 

ПОСТБИОТИЧЕН ЛОСИОН С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ
УСПОКОЯВА И ХИДРАТИРА


