Knoevels CocosNeem
Wat is het?
Knoevels CocosNeem is een smeltproduct dat wordt ingezet
ter ondersteuning van de behandeling van schurft, of
wanneer het onduidelijk is of uw cavia last heeft van schurft
of schimmel. Het is een harde substantie van pure, koud
geperste plantaardige ingrediënten waaronder CocosOlie en
Neem‐extracten. De CocosNeem heeft geen aangename
geur vanwege het gebruik van pure Neem, maar ontleent
hieraan wel de sterk helende kracht.
Houd wel in gedachten dat bij schurft uw dier altijd bij een
dierenarts dient te worden behandeld!
Wanneer gebruik ik het?
Knoevels Cocosneem is zeer effectief ter ondersteuning van de behandeling tegen schurft. Het voedt
de huid, waardoor de trekkende plekken direct minder jeuken. De Neem heeft een helende en
antiseptische werking en bevordert de genezing van de aangedane plekken.
Hoe gebruik ik het?
De CocosNeem is een harde substantie die voor gebruik moet worden gesmolten. Dit kunt u bereiken
door bijvoorbeeld het product op uw warme huid (bv tussen uw handen) op te warmen, het in de
zon te zetten of het product in warm (geen kokend!) water te leggen.
U gebruikt ongeveer 10‐15 ml van het gesmolten product per keer voor de volledige huid van een
volwassen cavia. Masseer de olie goed in de huid en vacht. Vermijd de mond en ogen .
Begin bij het hoofdje en werk zo naar achteren. Vergeet de buiten‐ en binnenkant van de oren en de
voetjes niet! Er moet een lichte oliefilm over de huid/vacht van de cavia liggen.
U kunt het product ook lokaal aanbrengen met behulp van een wattenstaafje (ook op de skinnyhuid!)
Laat het product 20 minuten intrekken. Bij een erg droge huid mag het langer intrekken, met en
maximum van 2 uur.
Na de inwerktijd wast u de cavia 2x met een van de daartoe aanbevolen Knoevelshampoos, zoals de
Calm Shampoo of Miracle 3 shampoo. Bij de eerste keer uitwassen, kunt u het beste eerst de
shampoo over de vacht verdelen en dan pas de cavia water erbij doen om de shampoo te laten
schuimen en de cavia te wassen. Op deze manier is al veel van de olie weg na de eerste wasbeurt.
Bij ernstige plekken adviseren wij u dit product meerdere malen te gebruiken: op dag 1, 7 en 14.
Allergietest
Breng enkele druppels van het gesmolten product aan op de kale plek achter het oor. Als er na 1 uur
geen sprake is van roodheid of irritatie, dan kunt u de Cocos smeltproducten gebruiken. Ook al is het
zeer onwaarschijnlijk dat u na het doen van de allergietest, toch roodheid of irritatie ziet tijdens het
gebruik van de Cocos Smeltproducten , was het product dan meteen af met shampoo.
Disclaimer
Deze bijsluiter is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Knoevelshop kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ontstane schade door
gebruik van dit product.
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