
PROPCALM SHAMPOO

Composto produzido pelas abelhas, a partir  
de resinas vegetais ricas em flavonoides.

Proporciona higiene, proteção e equilíbrio  
da microbiota da pele.

Estratégia decisiva para manutenção da saúde.

PRÓPOLIS

•  pH balanceado 
• higieniza a pele e pelagem 
•  remoção de sujidades, crostas e células mortas  
•  hidrata pele e pelagem ressecadas 
•  alivia e refresca a pele sensibilizada

INDICAÇÃO - Para higiene de cães e gatos com pele 
sensível, ressecada ou sensibilizada por patógenos.

FÓRMULA - Cada 100mL contém:

Extrato de 
própolis 5,00g 

D-Pantenol 
0,5g 

Mentol 
0,2g

•  uso tópico local  
•  solução para limpeza e higienização da pele 
•  remoção de crostas e neutralização de odores  
•  fácil aplicação e secagem rápida

INDICAÇÃO - Para higiene de feridas 
de cães e gatos.

FÓRMULA - Cada 100mL contém:

PROPCALM SPRAY

Extrato de 
própolis 10,0g 

Extrato de 
camomila 0,5g
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•  higienização eficaz 
• remoção do excesso de cerúmen 
•  neutralização de odores indesejáveis  
•  proteção e conforto para orelhas sensibilizadas

INDICAÇÃO - Para higienização e neutralização 
de odores indesejáveis do conduto auditivo  
de cães e gatos e remoção de cerúmen.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: 

PROPCALM 
OTOLÓGICO

Os produtos Propcalm 
podem ser utilizados 

sozinhos ou em associação:

PRODUTOS 
PROPCALM

Juntos ou separados, 
conforme a necessidade  

de cada caso.

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 
TRATAMENTO ESPECÍFICO

PRODUTOS PROPCALM
Potencializa a eficácia do protocolo, 

sem impactar negativamente  
a ação de outras formulações.

+

Em ambos os casos o paciente 
ganha os benefícios:

 Otimização do período de tratamento

 Manutenção da saúde da pele e pelagem

 Integridade da barreira epidérmica

 Diminuição de possíveis efeitos adversos  
 causados por outros produtos

 Prevenção de recidiva do quadro

 Ganho em qualidade de vida

Extrato glicólico 
de própolis 
1,00g 

Ácido 
glicirrhízico 
0,20g 

Óleo 
essencial de 
menta 0,03g

Óleo essencial 
de camomila 
0,02g
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