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Pierwsze w pełni naturalne  
perfumy na świecie.

Ekskluzywne Organiczne perfumy stworzone specjalnie dla psów przez profesjonalistów  
i ekspertów w dziedzinie komponowania zapachów. 

Perfumy organiczne Unisex  
o zapachu naszego szamponu.

0%
alkoholu

kolorantów 

sztucznych aromatów 

silikonów 

parabenów

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać szatę psa z odległości 10-20 cm omijając błony 
śluzowe, a w szczególności okolice głowy. Pozostawić do 
wyschnięcia. Z uwagi na brak zawartości alkoholu, użyty 
nośnik dla olejków eterycznych może przez jakiś czas 
powodować efekt lekko wilgotnych włosów. Jest to efekt 
przejściowy i sam po kilku godzinach zanika.

Pojemność: elegancki szklany flakon o pojemności 50 ml 
(Eau de Parfum).

Jedyne perfumy dla zwierząt stworzone ze 100% naturalnych składników,

Brak sztucznych barwników, konserwantów, aromatów,

Nie zawierają kompozycji zapachowych, a jedynie naturalne ekstrakty i olejki eteryczne,

Kompozycja nie zawiera alkoholu mogącego działać drażniąco na śluzówki oraz zmysł 
powonienia, a także olejów mogących przetłuszczać oraz barwić włosy.

•

•

•

•

“Zapach będący odzwierciedleniem aromatycznego letniego ogrodu, w którym dominują 
soczyste brzoskwinie, jabłka, gruszki i śliwki harmonijnie zespolone uwodzącymi akordami 
jaśminu i lilii. Bazą jest zmysłowy i orientalny zapach drzewa sandałowego i cedrowego. 
Cała kompozycja spójna jest z zapachem naszego szamponu pielęgnacyjnego i jest polecana, aby 
przedłużyć efekt aromatyczny po kąpieli. Perfumy są także idealne jako ostatni szlif po strzyżeniu 
w salonie groomerskim.”
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Perfumy organiczne 
dla Niej.

Pierwsze w pełni naturalne  
perfumy na świecie.

Ekskluzywne Organiczne perfumy stworzone specjalnie dla psów przez profesjonalistów  
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Perfumy organiczne  
dla Niego.

“Kompozycja otwiera się lekkim, ale ostrym akordem morskim, chłodną i orzeźwiającą miętą 
łagodnie przechodzącą w ziołową i nieoczywistą nutę wyrazistej kolendry i rozmarynu. Dalej 
wyczuwalny jest soczysty i aromatyczny zapach mango, brzoskwini, melona, gruszki i truskawki,  
a w tle świeży zapach bergamotki. W nucie serca dominuje zmysłowy bukiet jaśminu, róży, frezji, 
konwalii i wiśni zharmonizowany z wyrafinowaną bazą orientalnego drzewa cedrowego i cyna-
monu. Perfumy są bogate, zmysłowe i dają powiew luksusu.”
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“Zmysłowa i głęboka kompozycja otwierana jest soczystą nutą brzoskwini, melona i gruszki z 
aromatyczną pomarańczą prowadzącą do ożywczych akordów bergamotki, grejpfruta, limonki 
i mandarynki. Wszystko to spaja w sercu aromat uwodzicielskiego jaśminu, azalii i lilii, a w tle 
oczywisty zapach róży, bzu i lawendy. Całość spoczywa na bogatej bazie z drzewa sandałowego 
łącząc się z orientalnym drzewem cedrowym, paczulą, a przeplecione jest nutą wanilii. 
Perfumy posiadają nieofensywną projekcję i dobrą trwałość.”


