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Wzbogacony 100% naturalnymi prawdziwymi olejkami eterycznymi i wyciągami z roślin  
w dużych ilościach takimi jak: ekstrakt z nasion bawełny, olejek makadamia, proteiny owsa. 
Świetnie nadaje się także dla kociąt i szczeniąt z uwagi na brak zawartości substancji 
drażniących.

Efekty
efekt Aromaterapii - słodki i pełen owocowo-kwiatowego motywu przewodniego 
zapach  
z nutami brzoskwini, jabłka, gruszki i śliwki z udziałem róży, jaśminu i lilii.  
Zapach długo się utrzymuje i jest doskonale tolerowany przez zwierzęta, 
włos po wykąpaniu jest bardzo miękki, puszysty i łatwo się rozczesuje,
3 naturalne odżywki wkomponowane w recepturę regenerują skórę i sierśćdając jej 
połysk, elastyczność i witalność.

•

•
•

W przeciwieństwie do większości szamponów nasz produkt nie zawiera:

SLS / SLES / ALS / ALES,
konserwantów takich jak parabeny,
substancji nawilżających mogących powodować zatykanie porów skóry, tj. oleje 
mineralne, parafina, wazelina czy dimetikon,
syntetycznych zapachów, ftalanów czy aldehydów,
kolorantów; kolor naszego szamponu wynika wyłącznie z zawartości poszczególnych 
składników,
emulgatorów takich jak glikol polipropylenowy (PPG) i glikol polietylenowy (PEG).
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100% naturalnej pielęgnacji

Stawiamy na naturalne rozwiązania. 
Nie używamy konwencjonalnych środków 
chemicznych.

Nasz szampon jest 3x bardziej wydajny  
niż podobne produkty konkurencyjne.

Wyjątkowe cechy z certyfikatem  
Bio Natura

Unikalne ekologiczne składniki:
Ekstrakt z nasion bawełny 
Olej makadamia 
Proteiny owsa 

•
•
•

Ekstrakt z nasion bawełny 
Wpływa na poprawę kondycji skóry i sierści.  Znaczącą rolę odgrywa 
tutaj wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT). Mają one działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne, 
jak również podnoszą odporność na zakażenia oraz  pobudzają 
regenerację nabłonków i tkanki tłuszczowej. Sierść zyskuje odpow-
iednie nawilżenie, dzięki czemu staje się miękka, gładka i wygląda 
zdrowiej.

Olej makadamia
Posiada wyjątkowe właściwości regeneracyjne, jest doskonale 
wchłaniany i tolerowany przez skórę. Olej makadamia wygładza  
i zmiękcza skórę oraz przenika do skóry właściwej aktywując 
jej funkcje regeneracyjne. Dzięki temu sierść zyskuje elastyczność, 
staje się błyszcząca, miękka, jedwabista i mniej podatna na  
wypadanie.

Proteiny owsa
Tworzą film na powierzchni sierści i skóry, nawilżają je przez wiązanie 
wody i zatrzymanie odparowywania, zmniejszają podrażnienia, 
nawilżają i odżywiają. Poprawiają gładkość sierści i ułatwiają jej 
rozczesywanie. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do kąpieli dokładnie wyczesać zwierzaka. Dla wygody, przed 
użyciem, szampon rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1-1:5. Zwilżyć szatę i nanieść 
niewielką ilość rozcieńczonego szamponu. Delikatnie masować do uzyskania piany. 
Zacząć mycie od tyłu i skończyć na głowie. Następnie dokładnie spłukać letnią wodą. 
Dla uzyskania lepszego efektu czynność można powtórzyć. 

Po zakończeniu kąpieli zwierzaka dokładnie wysuszyć jego sierść i włosy w celu 
osiągnięcia maksymalnego efektu oraz wydobycia mocy naturalnych ekstraktów. 
Można do tego celu użyć suszarki z łagodnym strumieniem ciepłego powietrza.

Pojemność: 250 ml

alkoholu

kolorantów 

silikonów 

parabenów

PEG / PPG 

SLS / SLES / ALS / ALES

Profesjonalny szampon z odżywkami  
do codziennej pielęgnacji i mycia sierści  
i włosów psów i kotów.


