שמנים אתרים טהורים לכלבים

חוש הריח אצל כלבים מפותח הרבה יותר מבני אדם ולכן חשוב להתייחס למדדים כמו סוג הכלב ,גודל הכלב ,משקל
הכלב ,עדיפות ריח ועוד..
כלבים שונים אחד מהשני ולכן אין להקל ראש להתייחסות בשמנים אתרים ומה שמותר לשימוש בבני אדם לא בהכרח
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מותר להשתמש בכלבים.
כמובן שכלל זה חשוב גם כאשר מטפלים בחתולים ,ציפורים וחיות אחרות.
לא כל השמנים האתרים דומים
השמנים האתריים של דוטרה טהורים בסטנדרט  CPTGשהוא תקן של שמנים אתרים טהורים לטיפול,
ולכן ישנם מספר שמנים שבהם ניתן להשתמש בכלבים כמו:
לבנדר ,לבונה ,מנטה ,עשב לימון ,רוזמרין ,גרניום ,הליקריסום ,עלי פטרוזליה ,בזיליקום ,ברגמוט ,קמומיל רומאי,
אקליפטוס ,לימון ,מיורן ,מרווה מרושתת ,פטצ’ולי ,סנדלווד ,מללוכה.
ישנם גם תערובת שמנים אתרים שבהן ניתן להשתמש כמו:
תערובת סרניטי ,תערובת באלאנס ,תערובת נשימה ,תערובת די.די.אר,.תערובת זנדוקרין ,תערובת טרהשילד ,תערובת
פיוריפיי.

ניתן להשתמש במוצרים נוספים מבית דוטרה:
הקשת הרחבה של מוצרי דוטרה המופלאים יכולים לסייע לנו לטפל בכלבים שלנו בתחומים נוספים כמו:
שמפו דוטרה ,מרכך דוטרה ,מולטי ויטמין לילדים  ,a2zסבון ידיים און גארד ,סבוןרב תכליתי און גארד לניקוי מזרון,
שמיכות ומשטחים בהם הכלבים נמצאים.
כמו כן ניתן להשתמש בכמוסות שומן חיוניות  ,xEO Megaולכלבים גדולים את ערכת החיוניות .LLV
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כללי זהירות חשובים!!!
מלולוכה :לא מומלץ להשתמש בשמן אתרי מללוכה עץ התה לכלבים – אפשר להחליף בגרניום ,תויה ,מור או
ארז.
ציפורן :השימוש אך ורק לפני אחרי ניתוח דנטלי ובדילול גבוה.
אורגנו :השימוש בשמן אתרי אורגנו רק במקרה של מחלת פרובו.PROVO/
טימין ,ווינטרגרין ,לבנה צפוני :BIRCH/לא מומלצים לשימוש ,הם מכילים חומצה סליצילית שעשויה להיות
רעילה לכלבים.
דילול גבוה של שמנים אתרים לכלבים קטנים או גורים מתחת ל  7ק”ג:
 3כפות שמן קוקוס נוזלי  FCOעם  1טיפה שמן אתרי.
כללי זהירות ודילול גבוה מאוד:
כלבים בהריון ,קשישים ,חולים
כלבים עם פרכוסים ניתן להשתמש בשמן אתרי לבונה ללא דילול.
לא מורחים שמנים באיזורים הבאים:
עיניים ,אף ,עיניים .במידה ושמן אתרי נגע באיזורים אלו לדלל מיד עם שמן קוקוס – לא עם מים!
מריחת שמנים אתרים באיזור הפנים ,האף והעיניים בדרך כלל יותר מידי עוצמתי עבורם.
את רוב השמנים עדיף לשים על כפות הרגליים האחוריות בין הבוהן והאצבעות ,בבטן ,או מאחורי האוזניים.
קסיליטול – לא להשתמש במשחת שיניים און גארד היא מכילה קסיליטול שהוא חומר רעיל ומסוכן עבור הכלבים.
הפסקת שימוש:
במידה והכלב מירר ,הופך לחסר מנוחה ובסטרס גבוה ,בוכה ,מיבב והסימנים לא מפסיקים לאחר  30דקות – לקחת
לטרינר מיד!!!
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