Naturalne produkty
kosmetyczne i higieniczne
dla psów i kotów
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Pragniemy przedstawić Państwu nową polską markę naturalnych profesjonalnych kosmetyków dla zwierząt. Producentem jest firma rodzinna, która ogromną uwagę
przykłada do jakości produktów popartą wnikliwymi testami. Produkty nie są kolejnym
powieleniem wszechobecnych trendów, a cechuje je unikalny skład i filozofia tworzenia.
Pearl Cosmetics to marka naturalnych, ekskluzywnych i profesjonalnych kosmetyków dla psów i kotów. Od początku naszym motto i priorytetem było stworzenie
produktów innowacyjnych i dotąd niespotykanych na rynku. Nasze produkty powstają
z maksymalną dbałością o każdy najdrobniejszy składnik. Wyróżnia je innowacyjna
i unikatowa receptura, której podstawą są komponenty pochodzenia naturalnego.
Efekty działania naszych produktów zawdzięczamy m.in. synergistycznemu działaniu
naturalnych ekstraktów, olejów i wyciągów roślinnych. Nie stosujemy sztucznych barwników, aromatów, alkoholi oraz innych chemicznych składników mogących powodować
podrażnienia oraz reakcje chorobowe.
Jesteśmy m.in. pierwszym na świecie producentem perfum dla psów w całości
opartych na składnikach pochodzenia naturalnego.
Nasze kosmetyki powstają w specjalistycznych laboratoriach kosmetycznych,
a cały proces produkcji nadzorowany jest przez lekarzy weterynarii i hodowców zwierząt.
Każdy produkt jest wynikiem wielomiesięcznego, skrupulatnego dopracowywania receptury w oparciu o opinie hodowców, lekarzy i właścicieli psów i kotów.

Nasze certyfikaty:

Nasze produkty są 3x bardziej wydajne niż podobne produkty konkurencyjne.

Stawiamy na naturalne rozwiązania. Nie używamy konwencjonalnych środków
chemicznych

Bezpieczeństwo i skuteczność to nasze priorytety. Nasze produkty powstają
na bazie naturalnych składników niepowodujących reakcji alergicznych.
Nie stosujemy sztucznych barwników, aromatów oraz innych chemicznych
składników mogących powodować podrażnienia oraz reakcje chorobowe.

Wszystkie produkty, których działanie oparte jest o nowatorską technologię
ekstraktów roślinnych oraz naturalnych składników bioaktywnych.

Szampon dermatologiczny dla psów i kotów
z naturalnymi wyciągami roślinnymi
Profesjonalny szampon medyczny do kuracji skóry i sierści oraz
codziennej pielęgnacji
•

Działa głęboko oczyszczająco, przeciwłupieżowo oraz przeciwświądowo.

•

Zalecany w bakteryjnych i grzybiczych infekcjach skóry zwierząt.

Pierwszy taki szampon dermatologiczny, którego działanie oparte jest o nowatorską
formułę naturalnych ekstraktów roślinnych i organicznych składników bioaktywnych.

Szampon zawiera trzy unikalne kompleksy roślinne.

•

Zawiera bardzo łagodnie działające środki powierzchniowo czynne oraz szereg naturalnych substancji odżywczych,

•

Dzięki dodatkowej zawartości Pantenolu, Retinolu, Alantoiny i Gliceryny regeneruje podrażniony oraz uszkodzony naskórek
oraz głębsze warstwy skóry, a także działa nawilżająco i kojąco oraz korzystnie wpływa na równowagę wodno-tłuszczową
skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do kąpieli dokładnie wyczesać zwierzaka. Dla wygody, przed użyciem, szampon rozcieńczyć z wodą w proporcjach od 1:5 - 1:10. 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.
Stosować wyłącznie u zwierząt. Chronić przed dostępem dzieci. Przechowywać w temperaturach od +4°C do +25°C.

Składniki / INCI:
Woda, łagodne środki powierzchniowo- czynne pochodzące z kokosa i kukurydzy, solubilizator, lauromakrogol, regulator pH, chlorek sodu, emolienty, kwas salicylowy, naturalne ekstrakty roślinne (arnika, nagietek, jałowiec, goryczka, oczar, dziurawiec, chmiel,
melisa, rozmaryn, kiełki pszenicy, kora wierzby białej), alantoina, siarka, retinol, pantenol, gliceryna, rozpuszczalnik organiczny,
naturalna substancja bakteriostatyczna, olejek z werbeny egzotycznej, zagęstnik, wodorowęglan sodu, antyseptyk.
Opakowanie: butelka a 250 ml netto.
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Szampon pielęgnacyjny dla psów i kotów
z odżywkami i efektem Aromaterapii
Profesjonalny szampon z naturalnymi odżywkami do codziennej
pielęgnacji i mycia sierści i włosów psów i kotów

•

Dzięki zawartości najlepszej jakości składników oraz zastosowaniu nowatorskiej receptury świetnie nadaje się także dla kociąt i szczeniąt z uwagi na
brak zawartości substancji drażniących,

•

Efekt Aromaterapii - słodki i pełen owocowo-kwiatowego motywu przewodniego zapach z nutami brzoskwini, jabłka, gruszki i śliwki z udziałem róży,
jaśminu i lilii. 3 odżywki z naturalnymi olejkami wkomponowan w recepturę,

•

Produkt wzbogacony 100% naturalnymi olejkami eterycznymi i wyciągami
z roślin takimi jak: ekstrakt z nasion bawełny, olejek makadamia, proteiny
owsa,

•

Szampon pielęgnacyjny jest 3x bardziej wydajny niż inne szampony dzięki
skoncentrowanym składnikom. Zalecane przed użyciem rozcieńczyć
w stosunku 1:5 - 1:10.

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

•

emulgatorów takich jak glikol polipropylenowy (PPG) i glikol polietylenowy (PEG).

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do kąpieli dokładnie wyczesać zwierzaka. Dla wygody, przed użyciem, szampon rozcieńczyć
z wodą w proporcjach 1:5-1:10. 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.
Stosować wyłącznie u zwierząt. Chronić przed dostępem dzieci. Przechowywać w temperaturach od +4°C do +25°C.

Składniki / Ingredients:
Woda, łagodne środki powierzchniowo czynne pochodzące z kokosa i kukurydzy, solubilizator, chlorek sodu, olej
makadamia, hydrolizat owsa, ekstrakt z bawełny, gliceryna, zagęstnik, regulator pH, antyseptyk, dodatki, zapach.
Opakowanie: butelka a 250 ml netto.

Perfumy organiczne
•

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

•

Pierwsze w pełni naturalne perfumy na świecie,

•

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.

dla Niej
“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.””

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 cynamonu. Perfumy są bogate, zmysłowe
i dają powiew luksusu.”

Unisex
“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.”

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać szatę psa z odległości 20-40 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.
Stosować wyłącznie u zwierząt. Chronić przed dostępem dzieci. Przechowywać w temperaturach od +4°C do +25°C.
Opakowanie: elegancki szklany flakon o pojemności a 50 ml netto.
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Profesjonalny puder kosmetyczny i suchy
szampon do jasnej sierści
•

Produkowany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego,

•

Specjalistyczna formuła sprawia, że sierść i włosy są jedwabiście gładkie,
aksamitne, miękkie i puszyste,

•

Dzięki naturalnym składnikom doskonale się rozczesują i długo zachowują
teksturę, objętość, perłowy połysk, witalność i zapach,

•

Produkt doskonale nadaje się do oczyszczania i odtłuszczania futra.

•

Zawiera wyłącznie 100% naturalne olejki eteryczne,

•

Hipoalergiczny.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przeznaczony dla wszystkich psów, kotów, szczeniąt i kociąt. Dokładnie wyczesać zwierzę. Następnie nastroszyć sierść
i zaczynając od ogona równomiernie posypywać pudrem. Chronić błony śluzowe, w tym oczy, uszy i pysk. W razie
potrzeby nadmiar pudru wyczesać lub usunąć wydmuchując, np. suszarką.
Stosować wyłącznie u zwierząt. Chronić przed dostępem dzieci. Przechowywać w temperaturach od +4°C do +25°C.

Składniki / Ingredients:
Mineralny sorbent wieloskładnikowy, naturalna kompozycja dezodorująco-zapachowa.
Opakowanie: pojemnika 100 g netto.

Profesjonalny dezynfekant, pochłaniacz
i neutralizator zapachów
•

Produkowany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego,

•

Nowoczesny biopreparat dezynfekcyjny i neutralizujący nieprzyjemne zapachy,

•

Silnie ogranicza rozwój bakterii, wirusów oraz grzybów.

•

Preparat jest doskonałym dodatkiem do tradycyjnych żwirków kocich,

•

Nadaje się do stosowania bezpośrednio w kuwetach jak i poza nimi,

•

Działa wirusostatycznie, bakteriostatycznie i grzybostatycznie,

•

Poprzez swoje właściwości ogranicza w sposób znaczny rozwój pasożytów
wewnętrznych i zewnętrznych,

•

Doskonale neutralizuje i pochłania nieprzyjemne zapachy,

•

Silnie wiąże wilgoć i osusza środowisko,

•

Zapobiega przekształcaniu się mocznika w amoniak, który jest wysoce szkodliwym
gazem.

Jest produktem w 100% biodegradowalnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego
SPOSÓB UŻYCIA:
Kuweta:
Niewielką ilością preparatu (około 40-80g) posypujemy równomiernie
żwirek, a następnie lekko wstrząsamy kuwetą do momentu, gdy
preparat przestanie być widoczny. Podczas każdej wizyty zwierzaka w kuwecie preparat będzie przenikał żwirek przez
jego wszystkie warstwy do osiągnięcia dna, gdzie będzie
działać hamująco na rozwój bakterii, grzybów, wirusów
i pasożytów na spodzie kuwety. Preparat można
stosować raz na tydzień przy założeniu, że w
ciągu 1-2 miesięcy nastąpi całkowita wymiana
żwirku w kuwecie na nowy.
Poza Kuwetą (np. Płytki, Kafelki)
Niewielką ilością preparatu (100-200g/
m2) posypać nieczystość, odczekać kilka
minut, a następnie usunąć zanieczyszczenie. Czynność można powtórzyć.
Oczyszczone miejsce można umyć
wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
Chronić przed dostępem dzieci.
Przechowywać w temperaturach od
+4°C do +25°C..

Ingredients
Mineralny sorbent wieloskładnikowy,
naturalna kompozycja dezodorująco
zapachowa.
Opakowanie: pojemnik a 500 g netto.
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Wyłączny dystrybutor Pearl Cosmetics
Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp.
info@pearl-cosmetics.pl www.pearl-cosmetics.pl
tel. 662 795 610
Sprzedaż hurtowa, marketing:
www.pearl.com.pl
tel. 692 536 139

