Pet Shampoo (200 ml)
PREZENTARE
Produse cosmetice igienizante, cu efecte dezodorizante şi de descurcare a părului
încâlcit pentru animalele de companie, pe bază de uleiuri esenţiale de origine
vegetală.
Non-iritante, non-alergene, non-toxice.
Din cele mai vechi timpuri oamenii au observat că uleiurile esenţiale au acţiuni
benefice asupra părului şi pielii. Acestea au efect de hidratare a pielii, de întărire
a firelor de păr, de eliminare a scuamelor, de descâlcire a buclelor. Oferă luciu
pielii şi firelor de păr, îndepărtează mirosurile neplăcute, cresc rezistenţa
rădăcinilor şi a structurii firelor de păr, iar unele uleiuri esenţiale au în acelaşi
timp şi efect de respingere a paraziţilor externi (purici, căpuşe etc.)
COMPOZIŢIE
Pet Shampoo Aloe vera & Vanilla: extracte din Aloe vera, ovăz, vanilie, Yucca
Shidigera, ulei de Jojoba, Vitamina E, baze de spumare.
Aloe vera, extractul de ovăz şi uleiul de Jojoba hidratează şi înmoaie pielea şi
blana animalului. Extractele din Yucca shidigera şi vanilie dezodorizează în mod
natural. Vitamina E condiţionează şi menţine buclele. Întrucât are un efect
deosebit de descâlcire a buclelor de păr, acest şampon este recomandat
animalelor cu păr lung şi cârlionţat.
Pet Shampoo Cucumber & Green Tea: extracte din castravete şi ceai verde,
baze de spumare. Extractul de castravete calmează pielea iritată, mâncărimile,
alergiile şi eritemele, activează circulaţia sanguină, curăţă şi regenerează pielea.
Extractul de ceai verde regenerează părul şi blana.
Recomandat animalelor cu iritaţii cutanate, prurit, eriteme, cu piele degradată şi
zone depilate.
Pet Shampoo Mountain Meadow: amestec de diferite extracte din eucalipt,
pin, lavandă, măr, citrice, liliac, violete, iasomie, licheni de stejar şi mosc, baze
de spumare. Toate aceste extracte combinate dau o mireasmă complexa, de
pajişte montană. Recomandat animalelor cu miros dizgraţios al pielii şi părului,
având un efect dezodorizant accentuat.
Pet Shampoo Puppy Tearless: glicerină, ulei de Jojoba, extracte din
Yucca shidigera, Aloe vera şi muşeţel.
Aloe vera şi uleiul de Jojoba hidratează şi înmoaie pielea şi blana animalului.
Yucca shidigera dezodorizează în mod natural, iar extractul de muşeţel calmează
mucoasa conjunctivală şi pielea hipersensibilă.
Şampon extrem de blând, nu produce lăcrimare în timpul îmbăierii. Recomandat
animalelor cu pielea iritată şi sensibilă, şi în special puilor la vârstă fragedă.
Pet Shampoo Flea & Tick: extracte din uleiuri esenţiale de cuişoare, ricin şi
cimbru. Aceste uleiuri esenţiale resping în mod natural puricii şi căpuşele,
legându-se de biomoleculele pielii, pentru a conferi un efect ce durează până la 5
zile, în funcţie de profilul biochimic al pielii (compoziţia şi tipul de sebum). Au de
asemenea, un puternic efect dezodorizant.
Recomandat animalelor care nu tolerează produsele antiparazitare de sinteză
(pisoi, căţei, animale alergice, animale cu sensibilitate hepatică etc.), animalelor
de apartament la care contaminarea parazitară este ocazională, animalelor cu
care copiii se joacă frecvent (după aplicarea produselor antiparazitare de sinteză
este contraindicat contactul cu copiii), ca şi tuturor animalelor pentru care nu se
doreşte administrarea unui produs antiparazitar de sinteză chimica.
UTILIZARE
Obligatoriu se agită foarte bine înainte de şamponare! Deoarece
amestecurile de uleiuri esenţiale din Pet Shampoo se prezintă sub forma unei

suspensii, care în repaus îndelungat decantează în flacon, iar pentru omogenizare
este necesară agitarea energică.
Se udă cât mai bine blana animalului, cu o cantitate abundentă de apă caldă (nu
rece şi nici fierbinte), după care se aplică o mică cantitate de şampon, urmată de
o fricţionare cu vârfurile degetelor cât mai aproape la nivelul pielii. Nu folosiţi
unghiile pentru a desprinde scuamele sau depozitele de la nivelul pielii. Folosiţi de
preferinţă o cantitate mai mare de apă caldă înainte de şamponare, care să ducă
la înmuierea acestora. Nu insistaţi cu clăbucirea la nivelul ochilor. Unele animale
sunt sensibile şi baia va deveni un factor de stres pentru ele.
Exersaţi fricţionarea lentă a blănii pentru o perioadă de câteva minute, astfel încât
să lăsaţi clăbucului timp să acţioneze. Limpeziţi apoi cu apă caldă din abundenţă,
până când nu mai apare spumă vizibilă la nivelul pielii. Folosiţi pentru uscare mai
degrabă prosoape, şi nu insistaţi cu uscătoarele de păr, întrucât acestea sunt o
sursă de stres pentru animale.
În general, nu faceţi baie cu şamponare mai des decât o dată pe lună, întrucât
eliminarea insistentă a sebumului din piele duce în timp la o hipersecreţie de
sebum.

