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FELINE  

КОТКИ 

FELINE SHAMPOO 

Шампоан за котки  

 

Почиства нежно , в дълбочина котешката козина.Изключителната 

Изключителната рН балансирана формула 

на основата  на  натурални подсилващи екстракт от  водорасли, подпомага 

естествено изресването на козината. 

Добавя обем и блясък .Подходящ за всички котки,особено 

препоръчително  за употреба при дългокосместите  и полу-

дългокосместите породи:ПЕРСИЙСКА,АНГОРА и т.н. 

Този мек шампоан може да се използва и за котенца. 

Активна съставка:Екстракт от  водорасли 0,5% 

Опаковка :250 ml. 

FELINE CONDITIONER 

Кондиционер за котки 

 

 Подсилва косъма. Съдържа натурален екстракт от червени морски 

водорасли,подсилващ липидния защитен слой на косъма.Подхранва 

по специфичен начин, придава обем , оставяйки козината  

копринена. 

Активна съставка:Екстракт от червени морски водорасли: 1% 

Опаковка:200 ml. 

FELINE LOTION 

Лосион за почистване за  котки, без измиване 

 

 На основата на колаген, за нежно почистване без 

отмиване,придавайки приятен  аромат на козината. 

Активна съставка:Колаген 

Опаковка :200 ml. 
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FELINE WIPES 

Мокри къпички за почистване, за котки 

 

  

Подходящо решение за нежно  сухо почистване на   котешката  

козина.Изключителен комплекс от колаген и омекотяващ глицерин, 

елиминира прахта,едновременно овлажнявайки козината около 

очите.  Много меки и практични ,за ежедневно използване или 

между две къпания. 

Идеални за котенца. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка: 40 бр. 

FELINE  EYE CARE 

Грижа за очите, за котки 

 

Нежно почиства и предпазва от образуването на червени следи  

около очите и носа.Тази ултра мека почистваща формула  е  

обогатена с вит.Е,може да се използва и за  котенца. 

Активна съставка:вит.Е 

Опаковка :  50 ml.    

FELINE EAR CARE 

Грижа за ушите, за котки 

 

Нежно почиства слуховия канал. 

Активна съставка:Екстракт от розмарин:0,2% 

Опаковка:50 ml.  
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 ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 

PRO BASIC Shampoo   

Шампоан -Основен  

(За честа употреба) 

 

С екстракт от акация,почиства козината нежно и в дълбочина.Идеален 

за първи шампоан, подходящ за всички типове козина.  

Опаковки : 5L; 20L 

ODOR CONTROL Shampoo  

Шампоан    

(Контрол върху миризмата) 

 

Почиства косъма нежно и в дълбочина.С екстракто от салвия, на 

базата на масло от риган, неутрализира неприятната миризма и оставя 

усещането за чистота и свежест.  

Опаковки : 5L; 20L 

LONG EXTREM Shampoo    

Шампоан  

(За дългокосмести породи, укрепващ косъма ) 

 

На базата на масло от жожоба, почиства  косъма нежно и в 

дълбочина,като едновременно го подхранва.Оставя козината блестяща  

и копринена.Особено се препоръчва за дългокосмести породи като 

Йоркшир териер,Лхаса-Апсо,Ши-тцу,Афганистанска хрътка и т.н.   

Опаковки : 5L; 20L 

EPIDERM CONTROL Shampoo  

Шампоан  

За чувствителна и/или наранена кожа ,заздравяващ косъма    

  

 

Почиства косъма нежно и в дълбочина.Съдържа екстракт от пшеница, 

омекотяващи и успокояващи кожата агенти,повлиява сърбежа,пърхота  

и сухата кожа.Подхранва по специфичен начин косъма  и възвръща 

жизнеността и блясъка му много бързо.Препоръчителен за употреба 

при деликатна козина  или кожа , както и при кучета ,чиято козина е в 

лошо състояние.     

Опаковки : 5L; 20L 

Налични помпички за 

5л.опаковки  
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