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Shampoo antibacteriano, antisseborréico e queratolítico

Peroxsyn® conta com uma fórmula exclusiva de
peróxido de benzoíla a 2,5% associada ao extrato de
camomila.
Essa concentração é comprovadamente eficaz (vide

revisão científica), diminuindo as chances do
aparecimento de efeitos indesejados. Peroxsyn® é um
produto completo e com excelente custo benefício
em comparação a outros produtos do mercado.

Revisão Científica
O peróxido de benzoíla é um composto amplamente
utilizado na medicina veterinária e humana. Trata-se
de uma substância antibacteriana, e que inibe a
proliferação epidermal e a produção de sebo na
pele1,2. Além disso, o peróxido de benzoíla é
considerado também um ativo comedolítico e antiinflamatório1,3.
Sua indicação é para tratamento e controle das
piodermites superficiais (principalmente na presença
de crostas), na demodicose4, e nas seborréias em
cães e gatos. A ação bactericida se deve a oxidação
da substância na pele, produzindo ácido e oxigênio
(radicais livres) que interagem e destroem as
bactérias. A concentração pode variar, mas altas

concentrações estão mais relacionadas com efeitos
adversos5.
A eficácia desta substância já está comprovada há
algum tempo na medicina veterinária. O peróxido de
benzoíla a 3% foi o mais eficaz contra
Staphylococcus intermedius na comparação in vivo
com outros produtos bactericidas tópicos6. Em outro
estudo, dois terços dos cães com piodermite
generalizada mostraram uma excelente resposta ao
tratamento apenas com peróxido de benzoíla a
2,5%7. Outros autores encontram melhoras clínicas
em 70% dos cães com piodermite superficial que
foram tratados com peróxido de benzoíla a 2,5%8.

Apresentação
Peroxsyn® é um produto antibacteriano de amplo
espectro a base de peróxido de benzoíla a 2,5%.
Possui atividade desengordurante, queratolítica e
comedolítica.

Indicado em casos de seborréia oleosa e infecções
por bactérias na pele. Além disso, Peroxsyn® contém
extrato de camomila, que possui ação
antiinflamatória e calmante da pele.

Composição
Cada 100 ml contém:
Peróxido de benzoíla ....................2,50 g
Extrato de camomila ....................2,00 ml
Veículo q.s.p. ..........................100,00 ml
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Peróxido de benzoíla
Um dos principais agentes antibacterianos e
antisseborréicos para uso em cães e gatos.
Apresenta-se eficaz no tratamento das seguintes

dermatopatias: impetigo, intertrigo, dermatite
piotraumática, furuncolose, celulite, piodemodicoses,
entre outras.

Extrato de camomila
A camomila possui em sua composição flavonóides
responsáveis por ação anti-inflamatória, diminuindo

a vermelhidão, inchaço e sensibilidade da pele.

Modo de usar
Uso tópico. Agite antes do uso.
Lavar previamente o animal com água morna, para
remover sujidades e possíveis crostas. Aplicar
massageando a pele e produzindo espuma em
abundância, distribuindo por todo o corpo do animal.

Deixar o produto agir por 10 minutos ou conforme
orientação do Médico Veterinário, e então enxaguar
com água morna e repetir a aplicação. Para melhores
resultados, aplique o produto duas a três vezes por
semana, ou até o desaparecimento das lesões.
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