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 Cauda de garanhão: este fenômeno ocorre em gatos (ocorre 

em algumas fêmeas, mas principalmente machos em 

cobertura) e consiste na deposição de placas seborréicas 

provenientes de glândulas especializadas situadas na parte 

mais dorsal da cauda ao longo de seu comprimento. Há 

depósitos destas secreções também nos testículos e 

imediações. Estas secreções podem evoluir para tons bastante 

escuros bem parecidos com fungos. Shampoos são incapazes 

de promover a retirada. Abrasivos e esfoliantes como pastas 

para limpeza de mãos de mecânicos até retiram, mas ao preço 

de uma pelagem completamente detonada e de inevitáveis 

efeitos rebote. O nosso produto OIL CONTROL é bastante 

eficiente na retirada e controle desta secreção mas é preciso 

seguir o protocolo abaixo: 

o O animal deve estar seco. O produto não funciona 

diluído. O primeiro passo é abrir, com os dedos, a 

pelagem da cauda no sentido do comprimento do rabo e 

aplicar um fio do produto na região das glândulas que a 

secreção denunciará; 

o Com os dedos é necessário apertar o produto colocado 

contra o corpo da cauda. O produto não é shampoo e não 

funciona diluído. Ao apertar firme, mas suavemente, 

haverá a nítida percepção de que o produto se torna 

líquido sob pressão e que retorna a consistência tão logo 

esta cesse, impedindo que o depósito gorduroso volte ao 

local original. É possível sentir as placas se soltando. 

Procedimento semelhante deverá ser utilizado no restante 

da cauda e nas demais regiões onde houver depósitos. 

o Iniciar o banho com o shampoo recomendado e 

prosseguir com o condicionamento de praxe. Em relação 

ao produto semelhante do concorrente, a vantagem é 

que,além da maior eficiência, a pelagem obtida se 

apresentará em muito melhor condição. 

 Finalização profissional: com o animal tendo cumprido todas 

as etapas do banho, já seco e penteado, pulverize FINALL 

COMB bem ao alto e deixe a nuvem atingir o penteado, Se 

desejar antes que seque auxilie com pente ou escova. Lembre-

se que a posição em que secar é que terá a memória. Se 

necessitar retirar o produto, basta um pano umedecido. Em 
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região de olhos e mucosas é conveniente utilizar técnicas de 

pente, visto que o solvente é álcool de cereais e pode 

incomodar. Para tosa na tesoura as técnicas de pente são 

altamente recomendáveis. 


