
Шампунь 
«Берізка» 

на основі високо очищеного березового дьогтю 
 
Склад: деготь березовый, лаурилсульфат натрия, динатрий лауреат-3 сульфосукцинат, 
диэтаноламид кокосового масла, бронопол, лимонная кислота, натрия хлорид, вода 
очищенная. 
 
Призначення 
Рекомендується застосовувати при себореї, псоріазі, алопеції, лупі, для догляду за тусклим, 
тонким й ослабленим волоссям. 
 
Лікувльно-косметичні властивості 
Березовий дьоготь – натуральний природний компонент, що ефективно пригнічує 
розмноження грибка, який призводить до появи лупи, лущення та  неприємного свербіння 
шкіри. Нормалізує роботу жирових залоз і сприяє видужанню при себореї. На сьогоднішній 
день дьоготь – один з кращих компонентів засобів для профілактики виникнення лупи 
(себореї), грибкових уражень шкіри. 
Шампунь містить натуральний високоочищений березовий дьоготь, що покращує 
живлення волосяних фолікул, захищає їх від шкідливого впливу зовнішніх факторів, надає 
волоссю здорового і доглянутого вигляду. Відновлює структуру волосся, зміцнює коріння, 
стимулює ріст волосся, перешкоджає їх випадінню, покращує загальний стан шкіри голови 
та волосся. Ефективно очищує волосся від забруднення і шкірного жиру, ідеально 
підходить для догляду за тьмяним, тонким і слабким волоссям.  
 
Спосіб застосування 
Невелику кількість шампуню нанести на вологе волосся, спінити масажними рухами, потім 
змити проточною водою. Рекомендовано для щоденного використання. 
Після застосування не залишається запаху дьогтю. 
 
Застережні заходи 
Індивідуальна чутливість до компонентів. При попаданні шампуню в очі промити водою. 
 
Зберігання 
У щільно закритій тарі при температурі від 5 ° С до 25 ° С. 
Термін придатності: 36 місяців. 
 
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-04 / 58268 від 30.12.2015 р. 
ДСТУ 4315:2004 
 
Виробник готового продукту 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16 
Тел./факс+380442574114, 2576311, 
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua 
Адреса потужностей виробництва 
с.Плахтянка, Макарівського р-ну, Київської обл., вул. Кавказька, 4 
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Шампунь 
«Берёзка» 

на основе высокоочищенного березового дегтя 
 

Состав: деготь березовый, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-4 амид рапсового масла, натрия 
хлорид, динатрий лауреат-3 сульфосукцинат, диэтаноломид кокосового масла, 
кокоамидпропилбетаин, кокоамфоацетат натрия, лаурил гликозид, ПЭГ-7 глицерил кокоат, 
поликватерниум-7, лимонная кислота, трилон-Б, катон CG,  вода очищенная. 
 
Назначение 
Рекомендуется  применять при себорее, псориазе, алопеции, перхоти, для ухода за 
тусклыми, тонкими и ослабленными волосами. 
 
Лечебно-косметические свойства 
Березовый деготь - натуральный природный компонент, эффективно подавляет 
размножение грибка, который приводит к шелушению и появлению неприятного зуда 
кожи. Нормализует работу жировых и потовых желез. На сегодняшний день деготь - один 
из лучших компонентов средств для профилактики возникновения себореи, грибковых 
поражений кожи. 
Шампунь содержит натуральный высокоочищенный березовый деготь, что улучшает 
питание волосяных фолликул, защищает их от вредного воздействия внешних факторов, 
придает волосам здоровый и ухоженный вид. Восстанавливает структуру волос, укрепляет 
корни, стимулирует рост волос, препятствует их выпадению, улучшает общее состояние 
кожи головы и волос. Эффективно очищает волосы от загрязнения и кожного жира, 
идеально подходит для ухода за тусклыми, тонкими и слабыми волосами. 
 
Способ применения 
Небольшое количество шампуня нанести на влажные волосы, вспенить массирующими 
движениями, затем смыть проточной водой. Рекомендуется для ежедневного 
использования. 
После применения не остается запаха дегтя. 
 
Особые меры предосторожности  
Индивидуальная чувствительность к компонентам. При попадании шампуня в глаза 
промыть водой. 
 
Хранение 
В плотно закрытой таре при температуре от 5 ° С до 25 ° С 
Срок  годности: 36 месяцев. 
 
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 
№ 05.03.02-04 / 58268  от 30.12.2015 г. 
ДСТУ 4315: 2004 
 
Производитель: ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»,   
Украина, 03040, г. Киев, ул. Васильковская, 16 
 Тел./факс+380442574114, 2576311, 
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua 
Адрес мощностей производства:  
 с. Плахтянка Макаровского района 
 Киевской области, ул. Кавказская, 4. 
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