
KATALOG PRODUKTÓW



Oferta marki OVER Zoo jest dostępna na rynku polskim już od 
2009 roku.

OVER Zoo to polska marka stworzona z myślą o psach, kotach 
oraz innych domowych pupilach. W naszej ofercie dostępne są 
produkty pielęgnacyjne i ochronne przeznaczone do użytku 
domowego, preparaty stosowane w salonach groomerskich 
oraz specjalistyczne środki dedykowane dla lekarzy weterynarii.

Dobro zwierząt jest dla nas priorytetem, dlatego cieszymy 
się, że z roku na rok rośnie świadomość w temacie pielęgnacji 
zwierząt, a Klienci zwracają większą uwagę na skład produktów, 
które kupują. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z 
naszą ofertą produktową. Polecamy preparaty dostępne 
w ramach linii: PIELĘGNACJA, PROFILAKTYKA, OTOCZENIE, 
OCHRONA, DOGS PREMIUM, FRUTTI POWER, w których 
wykorzystane zostały najwyższej jakości surowce – zarówno 
ekologiczne ekstrakty jak i innowacyjne nanoczosteczkowe 
koloidy.

Właścicielem marki OVERG Zoo jest firma OVER Group, wiodący 
producent preparatów pielęgnacyjnych i profilaktycznych dla 
zwierząt, działający na rynkach krajowych oraz zagranicznych 
od 2001 roku. Produkty OVER Group docierają do ponad 30 
krajów Europy, Azji oraz krajów Bliskiego Wschodu. W 2015 roku 
spółka otworzyła oddział OVER Group India w New Delhi.

Otoczenie

Profilaktyka

Szampon + Odżywka + Zestaw dla psów długowłosych
Szampon + Odżywka + Zestaw dla psów rasy Yorkshire Terrier
Szampon dla szczeniąt Yorkshire Terrier + Silk Spray 
+ zestaw Silk Spray + Szampon dla psów rasy Yorkshire Terrier
Szampon + Odżywka + Zestaw dla psów rasy Shih Tzu 
Szampon dla szczeniąt rasy Shih Tzu + Szampon dla szczeniąt
Szampon + Odżywka + Zestaw dla psów o białej i jasnej sierści
Szampon dla szczeniąt o sierści białej i jasnej 
+ Szampon dla psów szorstkowłosych
Szampon dla psów krótkowłosych 
+ Szampon dla psów o czarnej i ciemnej sierści
Szampon z cynkiem + Szampon z biosiarką
Szampon zmniejszający linienie + Szampon dla kotów
Szampon dla gryzoni i królików + White Spray 

Animal Dent + Pasta enzymatyczna
Płyn do oczu + Płyn do uszu
Clean Drop + Animal Soap Spray
Omega Complex + Preparat łagodzący skutki zakażeń skórnych
Ochrona łap i modzeli + Relaxin

Obroże BIO PROTECTO dla szczeniąt + dla psów małych
Obroże BIO PROTECTO dla psów średnich +dla psów dużych
Obroże BIO PROTECTO dla kociąt + dla kotów
Bites Free Spray

Szampon + Odżywka dla psów długowłosych
Szampon + Odżywka dla psów o przesuszonej sierści
Szampon + Odżywka dla psów rasy Yorkshire Terrier 
Szampon + Odżywka dla psów o jasnej sierści
Szampon dla psów o skórze wrażliwej 
+ Szampon dla psów krótkowłosych
Szampon dla psów o ciemnej sierści + Ear Liquid + Eye Liquid

Szampon hipoalergiczny o zapachu bananowym
Szampon dla psów krótkowłosych o zapachu kiwi
Szampon dla psów o białej i jasnej sierści o zapachu kokosowym
+ Szampon dla psów długowłosych o zapachu mango
+ Szampon dla szczeniąt o zapachu truskawkowym

Go Off Cat + Go Off Dog
Urine Free Cat + Urine Free Dog
Kocimiętka + Stop Dogs
Higienic Dry

Frutti power

Pielęgnacja

Ochrona
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Produkty marki OVER Zoo zostały wyróżnione złotym godłem 
Laur Konsumenta 2015 w kategorii Producenci Akcesoriów 
Pielęgnacyjnych oraz Preparatów Prozdrowotnych dla Zwierząt. 
Nagroda Laur Konsumenta to ogólnopolski plebiscyt konsumencki, 
którego celem jest wyłonienie najpopularniejszych produktów, 
marek i usług. Konsumenci docenili wysoką jakość naszych 
produktów oraz nowatorskie rozwiązania w które inwestujemy od 
początku naszej działalności.
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PIELĘGNACJA
Kocham,więc pielęgnuję. 

 dla psów długowłosych     
Delikatny szampon przeznaczony dla psów o długiej i półdługiej sierści. 

Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale odżywiają sierść 
i zapobiegają jej elektryzowaniu. Olejek z awokado wzmacnia 

i natłuszcza włos, dzięki czemu jest on łatwy do rozczesania po umyciu. 
Łagodne substancje myjące nie podrażniają skóry psa, a jednocześnie 

starannie ją myją i nawilżają. Nie zawiera barwników ani soli, nie 
podrażnia delikatnej skóry zwierząt. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, zestaw z odżywką dla psów długowłosych

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

 dla psów długowłosych
              

Wzmacniająca odżywka przeznaczona dla psów o długiej i półdługiej 
sierści. Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które odbudowują 

strukturę włosa oraz zapobiegają jego elektryzowaniu. Olejek z awokado 
doskonale nawilża sierść i ułatwia rozczesywanie. Po zastosowaniu 

preparatu okrywa włosowa zyskuje zdrowy i lśniący wygląd. Odżywka 
może być stosowana u psów o wrażliwej skórze.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 240 ml, zestaw z szamponem dla psów długowłosych

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

SZAMPON

ODŻYWKA
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dla psów rasy Yorkshire Terrier   
Luksusowy szampon przeznaczony dla psów rasy Yorkshire Terrier. 
Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale odżywiają 
okrywę włosową oraz zapobiegają jej elektryzowaniu. Olejek z awokado 
natłuszcza włos, czyniąc go łatwiejszym do rozczesania. Łagodne 
substancje myjące nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie 
starannie ją myją i nawilżają. Ekstrakt z nagietka działa pielęgnacyjnie 
i regenerująco na skórę. Preparat nie zawiera barwników ani soli. 
Polecany dla psów o skórze wrażliwej. 

Dostępne opakowania: butelka z pompką 250 ml, zestaw z odżywką dla
psów rasy Yorkshire Terrier, zestaw z Silk Spray
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

dla psów rasy Yorkshire Terrier
Luksusowa odżywka wzmacniająca włos dla psów rasy Yorkshire Terrier. 
Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale pielęgnują włos 
i zapobiegają elektryzowaniu. Dzięki olejkowi z awokado preparat 
ułatwia rozczesywanie i zapobiega kołtunieniu. Ekstrakt nagietka działa 
ochronnie na skórę i zapobiega podrażnieniom. Odżywka nie zawiera 
barwników ani soli. Polecana dla psów o skórze wrażliwej. 

Dostępne opakowania: butelka z pompką 240 ml, zestaw z szamponem 
dla psów rasy Yorkshire Terrier
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

ODŻYWKA

dla szczeniąt Yorkshire Terrier   
Delikatny szampon dla szczeniąt rasy Yorkshire Terrier z proteinami 

wełny kaszmirskiej. Doskonale odżywia włos oraz zapobiega jego 
elektryzowaniu. Alantoina łagodzi ewentualne podrażniania oraz chroni 

wrażliwą skórę młodych zwierząt. Ekstrakt z nagietka wygładza 
i pielęgnuje włos. Produkt posiada bardzo przyjemny, owocowy zapach. 

Nie zawiera barwników ani soli, nie podrażnia delikatnej skóry psa.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON

 Silk Spray
            płyn ułatwiający rozczesywanie sierści

Preparat dla psów ułatwiający rozczesywanie sierści . Naturalne woski
roślinne skutecznie nawilżają i wygładzają włos, dzięki czemu nie

dochodzi do jego utraty podczas szczotkowania. Po nałożeniu preparatu
sierść staje się lśniąca. Produkt posiada działanie antystatyczne, nie 

przetłuszcza sierści. Doskonały do przesuszonego włosa z dużą ilością 
podszerstka. Silky Spray posiada neutralne pH, dostosowane do potrzeb 

skóry psa.

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 250 ml, zestaw z szamponem dla psów rasy Yorkshire Terrier 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

SZAMPON
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    dla psów rasy Shih Tzu              
Delikatny szampon dla psów z proteinami wełny kaszmirskiej. Doskonale 

odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Łagodne substancje 
myjące nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie starannie ją 

myją i nawilżają. Dodatek olejku z awokado pielęgnuje sierść, natłuszcza 
oraz ułatwia jej rozczesywanie. Ekstrakt z cytryny pomaga w usunięciu 

zabrudzeń z jaśniejszych partii włosa. Szampon nie obciąża włosa, może być 
stosowany w przeddzień wystawy. Polecany dla ras o długiej sierści z gęstym 

podszerstkiem takich jak: Shih Tzu, Lhasa Apso, Bearded Collie, Briard, PON. 
Nie zawiera barwników ani soli, nie podrażnia delikatnej skóry psa.

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, zestaw z odżywką dla psów rasy Shih Tzu

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

    dla psów rasy Shih Tzu                      
Profesjonalna odżywka przeznaczona dla psów rasy Shih Tzu nadaje 

włosom połysk oraz ułatwia ich rozczesywanie i układanie. Zawarte w 
produkcie proteiny wełny kaszmirskiej doskonale odżywiają włos oraz 

zapobiegają jego elektryzowaniu. Olejek z awokado nawilża, zapobiega 
kołtunieniu oraz ułatwia rozczesywanie. Preparat nie obciąża i nie 

przetłuszcza włosa, może być stosowany w przeddzień wystawy. Nie 
zawiera barwników ani soli, nie podrażnia delikatnej skóry psa.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, zestaw z szamponem dla psów rasy Shih Tzu

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

SZAMPON

ODŻYWKA SZAMPON
 dla szczeniąt      

Szampon dla szczeniąt i psów o bardzo wrażliwej skórze. Zawiera 
proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale odżywiają sierść oraz 

zapobiegają jej elektryzowaniu. Alantoina łagodzi podrażnienia
i regeneruje skórę. W szamponie zastosowano delikatne substancje 

myjące, które nie podrażniają skóry psa, a jednocześnie starannie 
myją i nawilżają. Produkt nie zawiera barwników ani soli, nie podrażnia 

delikatnej skóry psa. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

 dla szczeniąt rasy Shih Tzu      
Delikatny szampon dla szczeniąt z proteinami wełny kaszmirskiej. 

Doskonale odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Łagodne 
substancje myjące nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie 

starannie ją myją i nawilżają. Alantoina łagodzi ewentualne podrażniania 
oraz chroni wrażliwą skórę młodych zwierząt. Szampon nie obciąża 

włosa, sierść pozostaje gładka i lśniąca. Polecany dla ras o długiej sierści 
z gęstym podszerstkiem takich jak: Shih Tzu, Lhasa Apso, Bearded Collie, 

Briard, PON. Nie zawiera barwników ani zawiera soli, nie podrażnia 
delikatnej skóry psa.  

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON



1110

SZAMPON

ODŻYWKA

 dla psów o białej i jasnej sierści      
Specjalistyczny szampon dla psów o białej i jasnej sierści. Ekstrakt 
z cytryny dokładnie usuwa zanieczyszczenia z jasnej okrywy włosowej. 
Dzięki zawartości protein wełny kaszmirskiej preparat doskonale
odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Produkt został 
wyprodukowany na bazie łagodnych substancji myjących, które nie 
podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie starannie ją myją 
i nawilżają. Szampon nie zawiera soli ani barwników, może być stosowany 
u psów o skórze wrażliwej. 

Dostępne opakowania: butelka z pompką 250 ml, zestaw z odżywką dla 
psów o sierści białej i jasnej
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

 dla psów o białej i jasnej sierści
Specjalistyczna odżywka dla psów o sierści białej i jasnej. Zawarte 
w odżywce proteiny wełny kaszmirskiej odżywiają i wzmacniają sierść 
oraz zapobiegają jej elektryzowaniu. Ekstrakt z cytryny doskonale 
rozjaśnia jasne partie włosów. Odżywka nie obciąża i nie przetłuszcza 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 240 ml, zestaw z szamponem 
dla psów o sierści białej i jasnej
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 12

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

SZAMPON
dla szczeniąt o sierści białej i jasnej  

Delikatny szampon dla szczeniąt o sierści białej i jasnej. Proteiny wełny 
kaszmirskiej odżywiają i nawilżają sierść, działają kondycjonująco, 

ułatwiają rozczesywanie. Ekstrakt z cytryny usuwa zabrudzenia z jasnej 
okrywy włosowej. Alantoina łagodzi podrażnienia, a prowitamina B5 
działa ochronnie i regenerująco. Produkt został wyprodukowany na 

bazie łagodnych substancji myjących, które nie podrażniają skóry, 
a jednocześnie starannie ją myją i nawilżają. Szampon nie zawiera soli 

ani barwników, może być stosowany u psów o skórze wrażliwej.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON
 dla psów szorstkowłosych     
Delikatny szampon dla psów szorstkowłosych. Zawiera kompleks protein 

sojowych, który regeneruje i usztywnia  włos, redukuje jego łamliwość, 
poprawia elastyczność i ułatwia rozczesywanie. Sierść staje się lśniąca 

i bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Substancje renatłuszczające 
odbudowują barierę lipidową skóry. Szampon opracowany został na 

bazie łagodnych substancji, które starannie myją i nawilżają. Nie zawiera 
soli oraz barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
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SZAMPON
 z cynkiem      

Specjalistyczny szampon dla psów ze skłonnością do łupieżu. Dzięki 
naturalnym składnikom preparat działa wzmacniająco na skórę oraz 

chroni ją przed nadmiernym wysuszeniem. W szamponie zastosowano 
składnik na bazie cynku, który działa łagodząco i kojąco, zmniejszając tym 

samym uczucie świądu. Produkt wspomaga regenerację naskórka oraz 
zapewnia zdrowy wygląd sierści. Szampon nie zawiera soli, nie podrażnia 

wrażliwej skóry zwierząt.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

 z biosiarką
              

Specjalistyczny szampon dla psów o tłustej skórze i sierści. Dzięki 
specjalnie dobranym składnikom szampon reguluje wydzielanie łoju 
skórnego oraz zmniejsza uczucie świądu. W preparacie zastosowano 
delikatne składniki myjące oraz wyeliminowano barwniki i sól, dzięki 

czemu szampon może być stosowany u psów o skórze wrażliwej. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON

SZAMPON

SZAMPON

 dla psów krótkowłosych    
Delikatny szampon dla psów krótkowłosych. Zawiera proteiny wełny 
kaszmirskiej, które doskonale odżywiają sierść oraz zapobiega jej 
elektryzowaniu. Dzięki dodatkowi prowitaminy B5 okrywa włosowa 
zostaje odpowiednio nawilżona i wzmocniona. Szampon przywraca 
zdrowy i lśniący wygląd sierści. W produkcie użyto łagodnych substancji 
myjących, które nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie 
starannie ją myją i nawilżają. Produkt nie zawiera barwników ani soli, nie 
podrażnia delikatnej skóry zwierząt. Szampon polecany jest dla psów 
o wrażliwej skórze. 
Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

 dla psów o czarnej i ciemnej sierści              
Specjalistyczny, intensyfikujący kolor szampon dla psów o czarnej
i ciemnej sierści. Naturalne składniki, takie jak ekstrakt z henny i łupin 
orzecha włoskiego wydobywają czerń oraz zapobiegają matowieniu 
okrywy włosowej. Dzięki zawartości protein wełny kaszmirskiej preparat 
doskonale odżywia sierść oraz ułatwia rozczesywanie. Produkt został 
wyprodukowany na bazie łagodnych substancji myjących, które nie 
podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie starannie ją myją
i nawilżają. Szampon nie zawiera soli, może być stosowany u psów
o skórze wrażliwej. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
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SZAMPON

     zmniejszający linienie               
Naturalny szampon zmniejszający linienie u psów. Dzięki ziołowym
składnikom takim jak ekstrakty z pokrzywy i skrzypu polnego, wzmacnia 
cebulki włosowe oraz zapobiega nadmiernemu wypadaniu sierści. 
Szampon ułatwia usunięcie martwych włosów podczas kąpieli, 
jednocześnie wzmacnia nowo odrastającą sierść. Dodatek protein wełny 
kaszmirskiej zapobiega elektryzowaniu sierści. Po kąpieli sierść pozostaje 
czysta, lśniąca i łatwa do rozczesania. Produkt zawiera delikatne środki 
myjące i może być stosowany u zwierząt o skórze wrażliwej.
Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

                                 dla kotów   
Delikatny szampon dla kotów z proteinami wełny kaszmirskiej. Doskonale 
odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Prowitamina B5 
nawilża i pielęgnuje sierść. Dzięki dodatkowi olejku z awokado szampon 
doskonale sprawdza się również dla kotów długowłosych. W preparacie 
wykorzystano naturalny zapach – wyciąg z kozłka lekarskiego, który jest 
dobrze odbierany przez koty. Szampon nie zawiera barwników ani soli. 
Może być stosowany również u kotów ze skórą wrażliwą.
 
Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON
 dla gryzoni i królików      

Delikatny szampon dla małych zwierząt np. królika, świnki morskiej oraz 
chomika. Zawarte w produkcie proteiny wełny kaszmirskiej doskonale 

odżywiają sierść oraz zapobiegają jej elektryzowaniu. Szampon zawiera 
alantoinę, która łagodzi podrażnienia oraz chroni wrażliwą skórę zwierząt.

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 125 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

 White Spray
                 płyn usuwający zażółcenia sierści   

Profesjonalny płyn do usuwania zażółceń sierści spowodowanych 
jedzeniem, łzami lub innymi wydzielinami. White Spray przywróci 
naturalny kolor sierści Twojego pupila. Polecany przez hodowców

 i salony pielęgnacji. GWARANTOWANY EFEKT już po tygodniu 
stosowania!

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 100 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 11

SZAMPON
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Zapobiegam, abyś był zdrowy i pełen energii

  Animal Dent
         zapobiega osadzaniu się kamienia nazębnego 

Preparat zapobiegający osadzaniu się kamienia nazębnego. Kwasek 
cytrynowy rozpuszcza osad występujący na zębach, a olejki eteryczne

z japońskiej mięty pieprzowej oraz eukaliptusa neutralizują nieprzyjemny 
zapach z pyska. W preparacie zastosowano substancję słodzącą, która 

sprawia, że preparat jest dobrze tolerowany przez zwierzęta.

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 50 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 14

PR
OF
ILAKTYKA

   Enzymatyczna pasta do zębów
        nie wymaga szczotkowania ani spłukiwania 

Innowacyjna pasta do zębów dla psów i kotów o smaku pieczonego 
kurczaka. Zawarte w paście enzymy skutecznie rozkładają pozostające 
na zębach substancje organiczne, zapobiegają powstawaniu kamienia 

nazębnego. Pasta pomaga utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej 
zwierząt,  a zawarte w niej dodatki smakowe sprawiają, że jest chętnie 

przyjmowana przez zwierzęta.

Dostępne opakowania: 
tubka 70 g

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16
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          Płyn do czyszczenia uszu       
Płyn do higieny kanału słuchowego oraz małżowiny usznej psów 
i kotów. Dzięki zawartości ksylenu skutecznie rozpuszcza zalegającą 
woskowinę uszną, a gliceryna działa nawilżająco i powlekająco na skórę 
ucha. Naturalne substancje pochodzenia roślinnego działają osłonowo 
i zabezpieczają ucho zwierzęcia przed wystąpieniem stanu zapalnego.  
Mentol działa łagodząco na ewentualne podrażnienia.
Substancje zawarte w płynie sprawiają, że jest on doskonałym 
preparatem do higieny uszu zwierząt.

Dostępne opakowania: 
butelka 50 ml + aplikator
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

   Płyn do przemywania oczu i powiek
        
Delikatny płyn do przemywania oczu i powiek dla psów i kotów. 
Doskonale wypłukuje pył, kurz, sierść gromadzącą się w worku 
spojówkowym. Płyn posiada właściwości nawilżające i łagodzące 
podrażnienia. Chroni oko przed wysuszeniem. Preparat polecany jest do 
codziennej pielęgnacji oczu u psów i kotów.

Dostępne opakowania: 
butelka 60 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 11

 Clean Drop
       płyn do usuwania śladów łez

Profesjonalny preparat usuwający przebarwienia powstałe w wyniku 
łzawienia u psów, kotów oraz innych zwierząt domowych. Stosowany 

regularnie pomaga zmniejszyć zacieki pod oczami. Polecany przez 
hodowców i salony pielęgnacji zwierząt.

Dostępne opakowania: 
butelka 40 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Animal Soap Spray 
            czyści i pielęgnuje skórę i sierść   

Animal Soap Spray to szybki sposób na pozbycie się brudu z łap, 
brzucha oraz brody pupila. Preparat zawiera delikatne środki myjące, 

które nie podrażniają skóry zwierzęcia. Dzięki dodatkowi gliceryny 
skóra zostaje odpowiednio nawilżona, a ekstrakt z nagietka chroni ją 

przed podrażnieniami. Po użyciu preparatu sierść zwierzęcia pozostanie 
czysta i zadbana. 

Dostępne opakowania: 
butelka 250 ml z atomizerem

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
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                    Omega Complex
                           poprawia stan okrywy włosowej i skóry

OMEGA COMPLEX to połączenie niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych z rodziny omega-3 i omega-6. Produkt korzystnie wpływa 
na wygląd skóry i sierści zwierzęcia. Niezastąpiony w okresie wymiany 
okrywy włosowej. Stosowany profilaktycznie poprawia funkcjonowanie 
układu odpornościowego, pracy serca, układu krążenia. 
Opakowanie 250 ml wystarczy na 100 dni dla zwierzęcia o masie ciała
do 20 kg. Opakowanie 50 ml wystarczy na 80 dni dla zwierzęcia o masie 
ciała do 5 kg. 

Dostępne opakowania: 
butelka 50 ml, butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 250 ml: 6, 50 ml: 14

  Preparat łagodzący skutki zakażeń skórnych

Preparat wspomaga wytwarzanie naturalnej bariery ochronnej skóry oraz 
łagodzi skutki zakażeń skórnych. Produkt korzystnie wpływa na kondycję 
skóry. Preparat jest łagodny i całkowicie bezpieczny dla skóry zwierząt.

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 50 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 14

 Ochrona Łap i Modzeli                                        
     nawilża opuszki łap

Naturalny preparat pielęgnacyjny do łap czworonogów. Zalecany 
szczególnie zimą i latem, zarówno przed jak i po spacerze oraz do 
rozmiękczania modzeli. Olej parafinowy chroni opuszki łap przed 

podrażnieniami, gliceryna doskonale natłuszcza i nawilża. Ekstrakt 
z nagietka pielęgnuje i wygładza skórę.

Dostępne opakowania: 
pojemnik 50 g

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18

Relaxin                            
   działa uspokajająco  

RELAXIN to naturalny, ziołowy preparat o działaniu uspokajającym dla 
psów i kotów. Wyciągi z chmielu i waleriany posiadają właściwości 

wyciszające, osłabiają stan niepokoju oraz  ułatwiają zasypianie. 
RELAXIN polecany jest w sytuacjach stresowych takich jak: wystawy, 

podróże, nieobecność właściciela, wizyta u lekarza weterynarii, 
wystrzały fajerwerków.

Dostępne opakowania: 
opakowanie: 30 tabletek

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
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OCZENIE  Go Off Cat   
        cytrynowy spray dla niesfornych kotów

Skuteczny preparat zniechęcający koty do przebywania 
w niedozwolonym miejscu. Stosowanie preparatu zapobiega niszczeniu 

przedmiotów. Może być używany w pomieszczeniach, jak również na 
zewnątrz. Ma przyjemny dla ludzi zapach. 

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 100 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 11

 Go Off Dog
          miętowy spray dla niesfornych psów

Skuteczny preparat zniechęcający psy do przebywania w niedozwolonym 
miejscu. Stosowanie preparatu zapobiega niszczeniu przedmiotów. Może 

być używany w pomieszczeniach, jak również na zewnątrz. 
Ma przyjemny dla ludzi zapach. 

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 100 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 11
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                       Urine Free Dog
                   skutecznie usuwa plamy z moczu

Szybko działający, rewolucyjny, mikrobiologiczny środek czyszczący. 
W sposób trwały usuwa plamy z moczu i przykry zapach niezależnie 
od czasu powstania plamy. Jego bezpieczna, szybko działająca formuła 
eliminuje źródło zapachu i plamy. Urine Free działa również na plamy 
z wymiotów, krwi, kału, trawy oraz inne plamy organiczne. Z uwagi na swą 
naturalną formułę jest bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska.

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

                         Urine Free Cat 
                     skutecznie usuwa plamy z moczu

Szybko działający, rewolucyjny, mikrobiologiczny środek czyszczący. 
W sposób trwały usuwa plamy z moczu i przykry zapach niezależnie 
od czasu powstania plamy. Jego bezpieczna, szybko działająca formuła 
eliminuje źródło zapachu i plamy. Urine Free działa również na plamy 
z wymiotów, krwi, kału, trawy oraz inne plamy organiczne. Z uwagi na swą 
naturalną formułę jest bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska.

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

 „Kocimiętka”
     preparat przywabiający koty

Ziołowy preparat przywabiający koty z ekstraktem z kozłka lekarskiego. 
Dzięki swojej skutecznej formule zachęca koty do pozostania w miejscu, 

w którym zastosowano produkt. Zapach z kozłka lekarskiego działa 
relaksująco na koty. Środek może być używany podczas szkolenia lub 

zabawy ze zwierzęciem.

Dostępne opakowania: 
butelka z atomizerem 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

  Stop Dogs 
           likwiduje zapach cieczki

Stop Dogs to skuteczny preparat neutralizujący zapach cieczki. 
Zmniejsza on zainteresowanie samców, chroniąc tym samym sukę przed 

nieplanowanym kryciem. Produkt jest bezzapachowy, nie działa drażniąco 
na zwierzęta. 

Dostępne opakowania: 
butelka 100 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 11
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                            Higienic Dry    
             absorbuje wilgoć, neutralizuje zapach

Innowacyjny preparat wspomagający działanie żwirków higienicznych, 
trocin i innych materiałów stosowanych jako ściółka dla zwierząt. Dzięki 
odpowiednim składnikom niezawodnie absorbuje wilgoć, neutralizuje 
nieprzyjemny zapach oraz hamuje rozwój bakterii i mikroorganizmów. 
Jest neutralny dla skóry, nie wysusza, nie powoduje podrażnień. Olejki 
eteryczne i wyciąg z Yucca Schidigera mają działanie dezynfekcyjne 
i odkażające. Jako idealny absorbent wilgoci może być stosowany 
bezpośrednio na zanieczyszczonych powierzchniach takich jak: materace, 
dywany czy podłogi. Preparat w postaci proszku w łatwy sposób można 
usunąć odkurzaczem lub za pomocą zmiotki.

Dostępne opakowania: 
pudełko 150g, 1 kg 
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 150 g: 10, 1 kg: 8

OCHRONA
Chronię, abym mógł się z Tobą cieszyć każdego dnia

PR
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              dla szczeniąt      
   pielęgnacyjno-ochronna z naturalnymi olejkami eterycznymi

Olejek cedrowy posiada właściwości ochronne, nawilżające i odżywcze, 
dodatkowo wzmacnia sierść oraz zapobiega jej wypadaniu. Olejek 

eukaliptusowy i cytrynowy działają oczyszczająco i antyseptycznie, olejek 
miętowy przeciwbakteryjnie. Delikatna  kompozycja olejków tworzy naturalną 

barierę dla owadów takich jak pchły, kleszcze, komary, meszki. Dzięki 
stopniowemu uwalnianiu składników, obroża stosowana może być do 
2 miesięcy. Produkt wodoodporny, nie wymaga zdejmowania podczas 

kontaktu z wodą.

 Dostępne opakowania: 
obroża o długości 35 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

   dla psów małych do 10 kg       
  pielęgnacyjno-ochronna z naturalnymi olejkami eterycznymi               

Olejek cedrowy posiada właściwości ochronne, nawilżające i odżywcze, 
dodatkowo wzmacnia sierść oraz zapobiega jej wypadaniu. Olejek 

eukaliptusowy i cytrynowy działają oczyszczająco i antyseptycznie, 
olejek miętowy przeciwbakteryjnie. Delikatna  kompozycja olejków 

tworzy naturalną barierę dla owadów takich jak pchły, kleszcze, 
komary, meszki.  Dzięki stopniowemu uwalnianiu składników, obroża 

stosowana może być do 2 miesięcy. Produkt wodoodporny, nie wymaga 
zdejmowania podczas kontaktu z wodą.

Dostępne opakowania: 
obroża o długości 35 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

OBROŻA BIO PROTECTO

OBROŻA BIO PROTECTO OBROŻA BIO PROTECTO
 dla psów dużych od 25 kg
pielęgnacyjno-ochronna z naturalnymi olejkami eterycznymi

Olejek cedrowy posiada właściwości ochronne, nawilżające i odżywcze, 
dodatkowo wzmacnia sierść oraz zapobiega jej wypadaniu. Olejek 

eukaliptusowy i cytrynowy działają oczyszczająco i antyseptycznie, olejek 
miętowy przeciwbakteryjnie. Delikatna  kompozycja olejków tworzy naturalną 

barierę dla owadów takich jak pchły, kleszcze, komary, meszki.  Dzięki 
stopniowemu uwalnianiu składników, obroża stosowana może być do 
2 miesięcy. Produkt wodoodporny, nie wymaga zdejmowania podczas 

kontaktu z wodą.

 Dostępne opakowania: 
obroża o długości 75 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

 dla psów średnich 10 – 25 kg     
pielęgnacyjno-ochronna z naturalnymi olejkami eterycznymi

Olejek cedrowy posiada właściwości ochronne, nawilżające i odżywcze, 
dodatkowo wzmacnia sierść oraz zapobiega jej wypadaniu. Olejek 

eukaliptusowy i cytrynowy działają oczyszczająco i antyseptycznie, olejek 
miętowy przeciwbakteryjnie. Delikatna  kompozycja olejków tworzy naturalną 

barierę dla owadów takich jak pchły, kleszcze, komary, meszki.  Dzięki 
stopniowemu uwalnianiu składników, obroża stosowana może być do 
2 miesięcy. Produkt wodoodporny, nie wymaga zdejmowania podczas 

kontaktu z wodą.

 Dostępne opakowania: 
obroża o długości 60 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

OBROŻA BIO PROTECTO
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                    dla kociąt      
   pielęgnacyjno-ochronna z naturalnymi olejkami eterycznymi

Olejek cedrowy posiada właściwości ochronne, nawilżające i odżywcze, 
dodatkowo wzmacnia sierść oraz zapobiega jej wypadaniu. Olejek geraniowy 

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Delikatna  kompozycja olejków 
tworzy naturalną barierę dla owadów takich jak pchły, kleszcze, komary, 

meszki. Dzięki stopniowemu uwalnianiu składników, obroża stosowana może 
być do 2 miesięcy.

 Dostępne opakowania: 
obroża o długości 35 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

        dla kotów       
  pielęgnacyjno-ochronna z naturalnymi olejkami eterycznymi               

Olejek cedrowy posiada właściwości ochronne, nawilżające i odżywcze, 
dodatkowo wzmacnia sierść oraz zapobiega jej wypadaniu. Olejek 
geraniowy działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Delikatna  
kompozycja olejków tworzy naturalną barierę dla owadów takich 

jak pchły, kleszcze, komary, meszki. Dzięki stopniowemu uwalnianiu 
składników, obroża stosowana może być do 2 miesięcy.

Dostępne opakowania: 
obroża o długości 35 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

OBROŻA BIO PROTECTO

OBROŻA BIO PROTECTO

 Bites Free 
       idealny na spacery w lesie i nad wodą   

Bites Free Spray to preparat zawierający specjalną kompozycję olejków 
eterycznych o miłym, cytrusowym zapachu, które uprzyjemniają spacery 

ze zwierzętami w sąsiedztwie wody, lasu. Preparat działa do 
7 godzin. Produkt nie jest toksyczny, nie wywołuje reakcji alergicznych, 

nie powoduje podrażnień skóry oraz nie prowadzi do powstawania 
przebarwień sierści. Idealny dla zwierząt domowych, które nie lubią 

owadów latających. Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
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ODŻYWKA
  dla psów długowłosych

Profesjonalna odżywka przeznaczona dla psów długowłosych.  Olejek 
arganowy doskonale regeneruje i odżywia włos, odbudowuje warstwę 

hydrolipidową skóry. Proteiny jedwabiu nawilżają sierść, ułatwiają 
rozczesywanie, zapobiegają elektryzowaniu. Włos staje się lśniący i delikatny 
w dotyku. Odżywka nie zawiera soli ani barwników, nie podrażnia delikatnej 

skóry zwierząt. 

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

  dla psów długowłosych
                           w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny  szampon przeznaczony dla psów długowłosych. Zawarte 
w produkcie proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa 

sprawiając, że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się, zyskuje 
zdrowy, lśniący wygląd. Olejek arganowy doskonale regeneruje 

i odżywia włos oraz odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry. Szampon nie 
zawiera soli ani barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

SZAMPON
D

O
GS PREMIUM
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dla psów o przesuszonej sierści 
                                                     w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny szampon przeznaczony dla psów o przesuszonej sierści.
Ekstrakt z miodu ekologicznego nawilża i odżywia sierść chroniąc dodatkowo 

przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Proteiny pszenicy 
regenerują włos i zapobiegają jego łamliwości. Proteiny jedwabiu ułatwiają 

rozczesywanie, nadają włosom zdrowy, lśniący wygląd. Szampon nie zawiera 
soli ani barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt. 

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

dla psów o przesuszonej sierści               
Profesjonalna  odżywka przeznaczona dla psów o przesuszonej sierści. 

Proteiny jedwabiu nawilżają i wygładzają sierść, ułatwiają rozczesywanie 
oraz zapobiegają elektryzowaniu. Odżywka zawiera ekstrakt z miodu 
ekologicznego, który działa nawilżająco, odżywia sierść, chroni przed 

szkodliwym promieniowaniem UV. Proteiny pszenicy mają właściwości 
regenerujące i zapobiegają łamliwości włosów. Odżywka nie zawiera soli 

ani barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

SZAMPON

ODŻYWKA ODŻYWKA
 dla psów rasy Yorkshire Terrier

Profesjonalna odżywka przeznaczona dla psów rasy Yorkshire Terrier. 
Zawarte w produkcie proteiny jedwabiu zapobiegają elektryzowaniu, 

ułatwiają rozczesywanie i nadają włosom lśniący wygląd. Odżywka zawiera 
olejek arganowy, który działa regenerująco oraz chroni przed szkodliwym 
promieniowaniem UV. Ekstrakt z miodu ekologicznego nawilża i odżywia 
skórę oraz włosy. Odżywka nie zawiera soli ani barwników, nie podrażnia 

delikatnej skóry zwierząt. 

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

 dla psów rasy Yorkshire Terrier
                           w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny szampon przeznaczony dla psów rasy Yorkshire Terrier. Olejek 
arganowy regeneruje włosy oraz chroni przed szkodliwym działaniem 

promieniowania UV. Ekstrakt z miodu ekologicznego doskonale nawilża 
i odżywia skórę oraz włosy. Proteiny jedwabiu ułatwiają rozczesywanie 
i nadają włosom zdrowy, lśniący wygląd. Szampon nie zawiera soli ani 

barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

SZAMPON
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             dla psów o jasnej sierści 
                                                     w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny  szampon przeznaczony dla psów o jasnej sierści. Ekstrakt 
z cytryny skutecznie usuwa zabrudzenia z jasnych partii włosów. Wyciąg 

z bursztynu wzmacnia cebulki włosowe oraz chroni przed szkodliwym 
działaniem promieni UV. Proteiny jedwabiu nawilżają sierść, ułatwiają 

rozczesywanie i zapobiegają elektryzowaniu. Szampon nie zawiera soli ani 
barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

      dla psów o jasnej sierści               
Profesjonalna  odżywka przeznaczona dla psów o jasnej sierści. Proteiny 

jedwabiu regenerują sierść, zapobiegają utracie wody oraz ułatwiają 
rozczesywanie. Ekstrakt z cytryny usuwa zabrudzenia z jasnych partii 
włosów. Wyciąg z bursztynu wzmacnia cebulki włosowe oraz chroni 

przed szkodliwym działaniem promieni UV. Odżywka nie zawiera soli ani 
barwników, nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt. 

Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Dla wzmocnienia efektu zaleca się stosowanie szamponu razem z odżywką.

SZAMPON

ODŻYWKA SZAMPON
 dla psów krótkowłosych
                           w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny  szampon przeznaczony dla psów krótkowłosych. Wyciąg z 
aloesu działa ochronnie na skórę oraz łagodzi ewentualne podrażnienia. 

Ekstrakt z zielonej herbaty doskonale wzmacnia i pielęgnuje sierść. Proteiny 
jedwabiu zapobiegają utracie wody i regenerują sierść nadając jej zdrowy, 

lśniący wygląd. Szampon nie zawiera soli ani barwników, nie podrażnia 
delikatnej skóry zwierzęcia.

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

  dla psów o skórze wrażliwej
                           w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny  szampon przeznaczony dla psów o wrażliwej skórze. Olej 
ze słodkich migdałów doskonale nawilża i wzmacnia naskórek, a proteiny 

jedwabiu regenerują sierść, zapobiegają elektryzowaniu oraz ułatwiają 
rozczesywanie. Produkt polecany jest dla psów dorosłych o wrażliwej skórze, 
a także dla szczeniąt. Szampon nie zawiera soli ani barwników, nie podrażnia 

delikatnej skóry zwierzęcia.

 Dostępne opakowania: 
butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

SZAMPON
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FRUTTI POWER
  dla psów o ciemnej sierści
                                                     w formie koncentratu 1:10

Profesjonalny szampon przeznaczony dla psów o ciemnej sierści. Ekstrakty 
z kawy i henny działają pielęgnacyjnie oraz intensyfikują ciemny kolor sierści

chroniąc ją przed płowieniem. Proteiny jedwabiu nawilżają i wygładzają 
sierść, ułatwiają rozczesywanie. Szampon nie zawiera soli ani barwników, nie 

podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
 Dostępne opakowania: butelka z pompką 250 ml, 5l

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

SZAMPON

      Ear Liquid        płyn do uszu               
Delikatny płyn do czyszczenia kanału słuchowego zwierząt. Dzięki

specjalnie dobranym składnikom doskonale usuwa zalegającą 
woskowinę uszną. Ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia, działa 

nawilżająco i wzmacniająco na skórę ucha. Żel z aloesu ma właściwości
przeciwzapalnie i regenerujące. Preparat może być stosowany 

profilaktycznie w celu zapobiegania i łagodzenia stanów zapalnych uszu.
Dostępne opakowania: butelka z aplikatorem 125 ml 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 13

      Eye Liquid         płyn do oczu               
Delikatny płyn do codziennej pielęgnacji oczu. Doskonale wypłukuje 

zanieczyszczenia z worka spojówkowego, wspomagając ochronę okolic 
oka przed ewentualnym stanem zapalnym. Ziołowe dodatki, takie jak 

ekstrakty z aloesu oraz rumianku łagodzą podrażnienia oraz skutki alergii.
Dostępne opakowania: butelka z aplikatorem 125 ml 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 13
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SZAMPON
                                  bananowy

                               hipoalergiczny     
Owocowy szampon dla psów o bardzo wrażliwej skórze. Dzięki 
zawartości ekstraktu z banana łagodzi ewentualne podrażnienia skóry 
oraz zapewnia jej odpowiednie nawilżenie. Po kąpieli sierść pozostaje 
miękka i lśniąca. Przyjemny bananowy zapach sprawi, że z przyjemnością 
wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada neutralne pH dla skóry psa. 

Dostępne opakowania: 
butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

                                      z kiwi              
                        dla psów krótkowłosych

Owocowy szampon dla psów o krótkiej i szorstkiej sierści. Dzięki 
zawartości ekstraktu z kiwi dogłębnie odżywia włos, sprawiając, że jest 
on czysty i lśniący po kąpieli. Przyjemny zapach kiwi sprawi, że 
z przyjemnością wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada neutralne 
pH dla skóry psa. 

Dostępne opakowania: 
butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

SZAMPON
 kokosowy      dla psów o białej i jasnej sierści 

Owocowy szampon dla psów o białej sierści. Dzięki zawartości ekstraktu
z kokosa rozjaśnia włos oraz prawidłowo go nawilża i wzmacnia. Po kąpieli 

sierść pozostaje lśniąca i jedwabista w dotyku. Przyjemny kokosowy zapach 
sprawi, że z przyjemnością wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada 

neutralne pH dla skóry psa.
Dostępne opakowania: butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

SZAMPON
 z mango                                        dla psów długowłosych 

Owocowy szampon dla psów o długiej i półdługiej sierści ze skłonnościami 
do kołtunienia. Dzięki zawartości ekstraktu z mango doskonale nawilża włos, 

ułatwiając tym samym jego rozczesanie po kąpieli. Po umyciu sierść pozostaje 
lśniąca i wygładzona. Przyjemny zapach mango sprawi, że z przyjemnością 

wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada neutralne pH dla skóry psa. 
Dostępne opakowania: butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

SZAMPON
 truskawkowy              dla szczeniąt

Owocowy szampon dla szczeniąt. Dzięki zawartości ekstraktu
z truskawek chroni wrażliwą skórę młodych psów przed podrażnieniami. 
Dodatkowo doskonale nawilża  i odżywia sierść. Przyjemny truskawkowy 

zapach sprawi, że z przyjemnością wykąpiesz swojego pupila. Szampon 
posiada neutralne pH dla skóry psa. 

Dostępne opakowania: butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8
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