
 
Uso Veterinário Fórmula:  
Cada 100 mL contém:  
Óleo essencial de Melaleuca alternifolia................................................................0,70 mL  
Veículo q.s.p.......................................................................................................100,00 mL 
Generalidades:  
A formulação especial de ALLERDOG HIPOALERGÊNICO, contendo óleo essencial de "Melaleuca 
alternifolia", permite ao produto atuar nas camadas superficiais e nas mais profundas da derme, 
removendo as células mortas e protegendo os tecidos lesados, favorecendo sua regeneração. 
ALLERDOG HIPOALERGÊNICO apresenta uma potente ação anti-seborréica e antibacteriana, 
aliviando o prurido e os sintomas associados à alergia. 
Indicações:  
ALLERDOG HIPOALERGÊNICO é indicado no tratamento profilático e curativo das principais 
afecções alérgicas de pele que acometem cães e gatos, tais como: dermatites alérgicas, dermatite 
seborréica, dermatites de contato, atuando como profilático e adjuvante no tratamento das micoses 
superficiais (Microsporum spp., Trichophytum spp.), foliculites, piodermites superficiais e profundas, 
dermatite interdigital, entre outras. 
Posologia e modo de usar:  
Com água morna, molhe completamente o animal. Aplique o produto na quantidade suficiente para 
fazer bastante espuma, massageando bem o pêlo e a pele. Deixe a espuma agir por 10 a 15 minutos 
antes de enxaguar. Para melhor resultado, repetir a operação. Evitar o contato com os olhos e 
mucosas. No início do tratamento, utilizar o produto duas vezes por semana até a diminuição dos 
sintomas, passando então para uma vez por semana, até o desaparecimento dos sintomas. A critério 
do Médico Veterinário,  
este esquema de tratamento poderá ser alterado. 
Precauções:  
Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. Utilizar luvas de proteção. Não reutilizar a 
embalagem vazia. 
Reações adversas:  
Podem ocorrer reações adversas em animais  
sensíveis, devido a aplicação tópica do produto. Nesses casos, efetuar banhos com xampu não 
inseticida para remoção dos resíduos do "Óleo de Melaleuca". Efetuar o monitoramento das funções 
cardiovascular e respiratória. 
Venda sob prescrição de Médico Veterinário 
Técnico Responsável: Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves - CRMV/SP. 9321  
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 6740 em 09/02/99  
Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e 
animais domésticos. 
Apresentação:  
Frascos plásticos de 200mL, 230mL, 400mL,3 Litros, 5 Litros. 
Fabricante: Cepav Pharma Ltda.  
Rua Dom Bento Pickel, 605 - Casa Verde Alta -  
São Paulo/SP CEP 02544-000  
CNPJ: 71.846.612/0001-48  
Inscr. Estadual: 113.865.112.115 
Atendimento ao consumidor:  
Telefone: (011) 3872- 2111 
Home Page: www.cepav.com.br 
E-mail: info@cepav.com.br  
Data do vencimento: 24 meses após a data da fabricação 
 


