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SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do kąpieli dokładnie wyczesać zwierzaka. Dla wygody, przed użyciem, 
szampon rozcieńczyć z wodą w proporcjach od 1:1 do 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. 

Stosować wyłącznie u zwierząt. Chronić przed dostępem dzieci. Przechowywać w tempe-
raturach od +4°C do +25°C.

Składniki / INCI:
Woda, łagodne środki powierzchniowo- czynne, 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, konserwanty.

Przeciwświądowy, Przeciwłupieżowy, 
Głęboko Oczyszczający, Zalecany  
w bakteryjnych i grzybiczych  
infekcjach skóry zwierząt



W naszym szamponie znajdują się naturalne ekstrakty z następujących roślin: arnika, drzewo 
herbaciane, wierzba, nagietek, jałowiec, goryczka, oczar, dziurawiec, chmiel, melisa, rozmaryn 
i kiełki pszenicy. Wyciągi z tych roślin zostały dodatkowo wzbogacone bio-siarką, alantoiną, 
gliceryną, pantenolem i retinolem.

Szampon działa przeciwłupieżowo, przeciwzapalnie oraz przeciwświądowo. Stymu-
luje regenerację skóry oraz działa głęboko oczyszczająco. Wszystko to dzięki naturalnym 
składnikom. Zalecany w bakteryjnych i grzybiczych infekcjach skóry zwierząt.

Szampon zawiera trzy unikalne kompleksy roślinne.  
I Kompleks (Rektyfikat Drzewa herbacianego, Ekstrakt z wierzby)

I Kompleks
Rektyfikat Drzewa Herbacianego, Ekstrakt 
z Wierzby.

II Kompleks
Arnika, Nagietek, Dziurawiec, Chmiel, Meli-
sa, Rozmaryn, Kiełki Pszenicy, Bio-siarka.

III kompleks 
Alantoina, Pantenol, Gliceryna, Oczar, Jałowiec, 
Goryczka.

Rektyfikat drzewa herbacianego.

Otrzymywany jest drogą destylacji frakcyjnej olejku z drzewa herbacianego (Melaleuca 
alternifolia).

1. Działanie przeciwbakteryjne
Został zbadany pod kątem działania przeciwbakteryjnego względem szerokiego spektrum 
drobnoustrojów

Mikroorganizm MIC %

Staphylococcus aureus 0,25

Pseudomonas aeruginosa 0,5

Aspergillus niger 0,05

Trichophyton mentagrophytes 0,05

Tabela 1. Skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza 
Rektyfikatu Drzewa herbacianego.

2. Działanie przeciwzapalne
Skuteczność przeciwzapalna Rektyfikatu Drzewa herbacianego została oceniona na podstawie 
redukcji podrażnienia indukowanego przez promieniowanie UV. Liczne badania potwierdzają, 
że oprócz aktywności przeciwbakteryjnej, rektyfikat działa również przeciwzapalnie. 

Podsumowując, niewątpliwymi zaletami Rektyfikatu Drzewa herbacianego jest jego szerokie 
spektrum działania, stabilność oraz efekt przeciwzapalny.

Ekstrakt z wierzby
Wierzba (Salix alba) jest wieloletnim drzewem należącym do rodziny Salicaceae.  
W kosmetyce wykorzystywane są liście i suszona kora gałązek wierzby. W skład chemiczny 
wierzby wchodzą głównie polifenole, flawonoidy i pochodne salicylowe. Ekstrakt z wierzby 
zastosowany został ze względu na działanie przeciwpodrażnieniowe, przeciwłojotokowe  
i keratolityczne.

Ekstrakt z wierzby zastosowany został ze względu na działanie przeciwpodrażnieniowe, 
przeciwłojotokowe i keratolityczne.

Dodatkowa skuteczność in-vitro I kompleksu (Rektyfikat Drzewa herbacianego, Ekstrakt  
z wierzby)

3. Działanie przeciwgrzybicze
Aktywność przeciwgrzybicza kompleksu została oceniona na gatunkach Malassezia globosa 
i Malassezia furfur (=P. ovale).

Poniższa tabela potwierdza, że nawet przy niewielkich stężeniach naszego kompleksu wykazu-
je on doskonałe właściwości przeciwgrzybicze. Z dermatologicznego punktu widzenia wartość 
SI jest szczególnie istotna, ponieważ od substancji aktywnych nie wymaga się, aby hamowały 
całkowicie wzrost mikroorganizmów, lecz by redukowały populacje do poziomu odpowiednio 
niskiego, wystarczającego do zachowania naturalnego systemu obronnego skóry.

Malassezia globosa Malassezia furfur

MIC % SI % MIC % SI %

0,098 0,024 0,195 0,024

Tabela 2. Wyniki testu in-vitro.

4. Działanie przeciwpodrażnieniowe

Tabela 2 prezentuje wyniki testu. Możemy zaobserwować, że ekstrakt z wierzby (0,1%)  
istotnie zredukował liczbę prostaglandyn (mediatorów zapalnych). Efekt jest porównywalny  
z działaniem kwasu salicylowego (AS 0,1 mM) użytego jako kontrola pozytywna. 

Tabela 2. Działanie przeciwpodrażnieniowe Ekstraktu z wierzby
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II Kompleks (arnika, nagietek, dziurawiec, chmiel, melisa, rozmaryn, 
kiełki pszenicy, bio-siarka)

Działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe: arnika, nagietek, dziurawiec, rozmaryn, 
chmiel, melisa.
Działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze: arnika, rozmaryn, biosiarka, nagietek,  
dziurawiec, chmiel.
Stymulowanie regeneracji komórek: nagietek, kiełki pszenicy, retinol.
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III Kompleks (alantoina, pantenol, gliceryna, oczar, jałowiec, goryczka)

Nasze certyfikaty:

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

Stawiamy na naturalne rozwiązania. Nie używamy konwencjonalnych środków chemicznych.

Bezpieczeństwo i skuteczność to nasze priorytety. Nasze produkty powstają na bazie natural-
nych składników niepowodujących reakcji alergicznych. Nie stosujemy sztucznych barwników, 
aromatów oraz innych chemicznych składników mogących powodować podrażnienia oraz reakcje 
chorobowe.
Pierwszy szampon, którego działanie dermatologiczne oparte jest o nowatorską technologię  
ekstraktów roslinnych oraz naturalnych składników bioaktywnych.


