
Pet Fragrance (200 ml)

PREZENTARE
Produse cosmetice dezodorizante şi cu efect de aromaterapie pentru animalele de
companie, pe bază de uleiuri esenţiale de origine vegetală.
Non-iritante, non-alergene şi non-toxice. 

În istoria omenirii, uleiurile esenţiale au fost folosite de mii de ani, în protocoalele 
terapeutice definite mult mai tarziu ca “aromaterapie”. S-a constatat ca aplicarea 
pe corp, în general prin fricţiuni şi masaje, a unor uleiuri esenţiale în anumite 
concentraţii, duce la efecte psihologice de îndepartare a fobiilor, reducere a 
durerilor, creştere a stării de confort, calmare a stărilor de agitaţie, reducerea 
stresului, relaxare a musculaturii tensionate etc. Proprietarii de animale ştiu că 
stările de stres, fobiile, depresiile, stările de nervozitate şi agitaţie, stările 
exacerbate de frică, tendinţele de izolare etc. sunt comune animalelor, inclusiv a 
celor de companie. 
Cu cât un animal este scos mai mult din mediul său natural şi forţat să trăiască 
într-un mediu antropic, cu atât acel animal este mai dispus sa manifeste fobii, 
depresii sau agitaţie, diferite forme de stres.

– apartamente fără spaţiu de miscare, în care defecarea şi urinarea sunt 
drastic reprimate prin dresaj

– străzi aglomerate care constituie uneori singurul spaţiu de mişcare, cu 
foarte rare şi zgârcite ieşiri în mediul liber 

– hrană artificializată şi în conformaţia gândită pentru avantajul principal al 
proprietarului de animal, nu al animalului de companie 

– supunerea animalelor de companie la zgomote puternice şi care induc 
teama – sirene, claxoane, vibraţii, petarde şi pocnitori) 

Pe lângă efectele lor de aromaterapie, uleiurile esenţiale au şi o proprietate fizică:
aceea de a colecta particulele de praf, materii organice şi resturi celulare de pe 
piele şi blană, majoritatea acelor particule numite generic “murdărie” având un 
substrat gras, care este solubil în uleiurile esenţiale. Aşadar, aplicarea unor uleiuri
esenţiale pe piele şi blană, urmată de un periaj energic, duce la extragerea firelor 
de păr neviabile şi curăţirea pielii şi blănii, depozitele rămânând colectate în perie.
Produsele din gama Pet Fragrance sunt lipsite de toxicitate, non-iritante şi non-
alergene, fiind astfel recomandabile şi animalelor foarte tinere, celor înaintate în 
vârstă sau celor cu o piele foarte sensibilă sau alergice la alte cosmetice. Se 
utilizează pentru împrospătarea pielii şi blănii animalelor de companie în 
perioadele dintre îmbăieri, izolează şi neutralizează mirosurile neplăcute ale pielii 
şi blănii, produc aşa-numitul efect de “baie uscată”. 
Îngurgitarea uleiurilor esenţiale de către animale, prin lins, ori accidental de către
oameni, nu prezintă toxicitate sau efecte adverse.

COMPOZIŢIE
Pet Fragrance Cucumber & Green Tea: extracte din castravete şi ceai verde, 
ordenone.
Pet Fragrance Mountain Meadow: amestec de diferite extracte din eucalipt, 
pin, lavandă, măr, citrice, liliac, violete, iasomie, licheni de stejar şi mosc, 
ordenone. Toate aceste extracte combinate dau o mireasmă complexa, de pajişte 
montană.
Pet Fragrance Nectarine & Ginger: extracte din nectarine şi “white ginger” 
(Flor de Mariposa), ordenone.
Pet Fragrance Vanilla Scent: extract de vanilie, ordenone.



UTILIZARE
Obligatoriu se agită foarte bine înainte de pulverizare! Deoarece amestecul 
de uleiuri esenţiale din Pet Fragrance se prezintă sub forma unei suspensii, care
în repaus îndelungat decantează în flacon, iar pentru omogenizare este necesară 
agitarea energică. 
Se pulverizează blana animalului, cât mai aproape de piele, protejând cu o mână 
ochii acestuia atunci când se aplică în zona capului. În cazul animalelor cu păr 
lung, se răsfiră blana în răspăr, pentru a permite produsului să ajungă la piele. 
După pulverizare se va aplica un periaj energic. Zonele cele mai murdare se vor 
pulveriza şi peria apoi, în mod repetat.
Se va lăsa să se usuce de la sine, datorită curenţilor de aer.
Pet Fragrance se poate aplica în perioadele dintre îmbăieri, ştiut fiind că 
îmbăierile (cu apă şi şampon) este recomandabil să se facă cât mai rar (nu mai 
des de o dată pe lună), fiindcă afectează stratul protector de sebum al pielii. 
Întrucât unele animale necesită o curăţare mai des de o dată pe lună, Pet 
Fragrance se poate utiliza între îmbăieri, fiind blând cu pielea şi blana, uleiurile 
esenţiale în anumite concentraţii fiind protectoare pentru tegument.


