Knoevels Microneem & 3 oliën
Wat is het?
Knoevels Microneem & 3 oliën is een kuurolie die helpt bij
cavia’s met schimmel. De sterke, helende kracht van
Mirconeem is verrijkt met 3 oliën die kalmerende,
herstellende en antiseptische werkingen hebben op de huid:
manuka, lavendel en mirre. De kuurolie heeft een specifieke
gebruiksaanwijzing, lees deze goed door voor gebruik!
Waarschuwingen vooraf
‐ Gebruik de kuurolie NIET op zwangere dieren!
‐ Gebruik de kuurolie niet binnen 48 uur nadat uw cavia
behandeld is met Ivomec (Pour On)
‐ Gebruik altijd een VERSE oplossing en bewaar de
aangemaakte oplossing niet!
‐ Doe vooraf een allergietest
‐ Witte vachten kunnen een groene waas krijgen na gebruik van dit product: dit gaat weg door uw cavia na
genezing te wassen met de Snow verdunshampoo, Bright shampoo of Luis‐Weg shampoo.
Hoe doe ik een allergietest?
Hoe doet u een allergietest: vermeng enkele druppels Microneem met 5 ml water. En breng het aan op de kale
plek achter het oor. Kijk elke paar uur of er geen sprake is van roodheid, of irritatie. Als er geen sprake is van
roodheid of irritatie na 8 uur, dan kunt u de Microneem 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 Microneem , was het dan
meteen af met shampoo.
Wanneer gebruik ik het?
Microneem & 3 oliën kan worden gebruikt als uw cavia last heeft van schimmelplekken. Laat dit bij twijfel altijd
nakijken door een dierenarts. Het is een volwaardig alternatief voor Imaverol. Imaverol helpt weliswaar tegen
schimmel, maar droogt de huid van uw cavia ook uit waardoor de plekken blijven jeuken en trekken en de huid
niet gekalmeerd wordt. De Microneem & 3 oliën helpt niet alleen tegen schimmel, maar verzorgt de huid van
uw cavia ook waardoor uw cavia minder last heeft van de aangedane plekken.
Bij schurft kan de Microneem & 3 oliën ondersteunend werken bij de behandeling, maar schurft dient altijd bij
een dierenarts met ivermectine te worden behandeld.
Hoe gebruik ik het?
1. Goed schudden voor gebruik. Het kan zijn dat de Microneem solide is geworden. Warm de Microneem
op op de verwarming of au bain Marie. NIET in de magnetron verwarmen!!! Los 5 ml Microneem op in
250 ml handwarm water.
2. Zet de cavia in de oplossing in de gootsteen of een teiltje en giet voorzichtig de oplossing over de cavia
heen totdat de vacht volledig verzadigd is. Neus, oren en gezicht niet vergeten, vermijdt de ogen en mond.
3. Haal de cavia uit het water en draai hem in een oude handdoek voor enkele minuten, om het overtollige
water te absorberen. Niet droogwrijven!!!
4. Heeft uw cavia alleen last van schilfers, of luizen dan kunt u de Microneem 2 uur laten intrekken en dan de
cavia 2x wassen met Manuka/Neem shampoo of Miracle 3 oil shampoo . Herhaal dit na 1 week. Meestal
zijn 2 behandelingen voldoende. . In het geval van een schimmelinfectie: laat de cavia gewoon opdrogen.
Na 3 dagen herhalen. Na 3 behandelingen de cavia, 24 uur na de derde behandeling , 2 x wassen met
Manuka/Neem shampoo, of Miracle 3 Oil shampoo.
Microneem kalmeert de huid en verzacht de jeuk. Lavendel kalmeert de huid en Mirre en Manuka zijn erg
effectief tegen schimmel. Zorg ervoor dat de cavia volledig droog is als u hem terugzet in de kooi!
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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