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 Под ветеринарен контрол 

 Без опити с животни  

 Щадящи към околната среда 

Супер Премиум 

Продукти 

 Хипоалергенни 

 Балансирано pH 

 Висококачествени 

суровини 
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SHORT COAT 
КЪСА КОЗИНА 

SHORT COAT SHAMPOO 

Шампоан за къс косъм 

 

С нежно почистващо действие в дълбочина . Изключителната  рН 

балансирана формула е изградена върху растителни масла. 

Това придава блясък и копринен вид на косъма. 

Активна съставка : протеини 0.8% 

Опаковка: 250 ml /1L 

SHORT COAT CONDITIONER 

Балсам за къс косъм 

  

С подсилващо действие за косъма.Натуралният екстракт от червени 

морски водорасли подсилва и действа върху  липидния слой, 

защитаващ косъма.Подхранва по специфичен начин, оставяки 

косъма блестящ, копринен и лъскав. 

Активна съставка: екстракт от червени водорасли  1% 

Опаковка: 200 ml/ 1L 
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SHORT COAT LOTION 

Лосион за къс косъм,без отмиване 

 

На колагенова основа  за нежно почистване,без отмиване.      

Придава приятен аромат на почистената козина.Идеална 

възможност за почистване между две къпания, особено по време на 

разходка.       

Активна съставка : колаген 

Опаковка: 200 ml/ 1L 

 

SHORT COAT CLEANING WIPES 

Мокри  кърпички за къс косъм 

 

Те са подходящо решение за нежно, сухо почистване на кучешката 

козина.   Изключителният комплекс, на колагенова основа  и 

омекотяващ глицерин, помага за елиминирането на прахта, като 

същевременно овлажнява косъма. Много меки и практични, 

подходящи за ежедневно използване или между две къпания . 

Идеални за употреба при порастнали кучета. 

Активна съставка : колаген 

Опаковка: 40 бр. 

 

SHORT COAT COLOUR PROTECT AND SHINE SPRAY 

Спрей за блясък и защита на цвета 

 

На базата на растителни масла  с овлажняващи, защитни  и 

придаващи блясък агенти. Натуралните анти-оксидантни агенти 

помагат за защитата на козината , като  едновременно придават 

блясък  на късата козина. 

Активна съставка : растителни масла  0,2%, витамин  E 

Опаковка: 125 ml/ 400 ml 
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 LONG COAT  
ДЪЛГА КОЗИНА 

LONG COAT SHAMPOO 

Шампоан за дълъг косъм 

 

С нежно, почистващо в дълбочина действие върху 

косъма.Изключителната рН балансирана формула е на основата на 

чисто масло от жожоба,обогатено с витамин Е, за подхранване и 

защита ,оставяйки козината мека и копринена.      

Активна съставка: масло от жожоба 0,05% 

Опаковка: 250 ml / 1L 

 

 

LONG COAT CONDITIONER 

Балсам за дълъг косъм 

 

С изключителният си екстракт от натурални червени 

морски водорасли  подпомага подсилването на липидния 

защитен  слой на косъма  Подхранва по специфичен начин,  

оставяйки козината блестяща и копринена.       
Активна съставка: екстракт от червени морски водорасли  1% 

Опаковка: 200 ml/ 1L 
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LONG COAT TANGLE REMOVER 

Спрей за разресване , против сплъстяване  

 

Съдържа изключителни компоненти на базата на растителни масла , 

с агенти за  овлажняващ, защитен ефект,придаващи  

блясък.Натуралните анти–УВ и анти-оксидантни агенти позволяват 

да се защити козината , правят разресването по-лесно, прибавят 

здравина и блясък на дългата козина.     

Активна съставка: растителни масла 0,2% 

Опаковка: 125 ml/ 400 ml 

LONG COAT DRY SHAMPOO 

Сух шампоан за дълъг косъм 

 

За сухо почистване , с нежно действие.На основа на пудри 

с растителен произход , за естествено абсорбиране на 

събралата се прах , мръсни частици и влага. За разлика от 

пудрата талк,  не изсушава козината  и може да се използва 

толкова често , колкото се налага. 
Активна съставка: растителни пудри 18% 

Опаковка: 150 ml/ 400 ml 



7 

 WHITE COAT  
Бяла козина 

WHITE COAT SHAMPOO 

Шампоан за бяла козина  

 

 

 

Нежно почиства в дълбочина кучешката козина. Неговата рН 

концентрирана и балансирана формула, обогатена с глицерин, 

подсилва  бялата козина. Защитава я, с необходимата грижа за 

кожата. Този мек шампоан не съдържа избелващи вещества.     

Идеален за всички светли нюанси на косъма. 

Активна съставка : глицерин 1% 

Опаковка: 250 ml / 1L 

WHITE COAT CONDITIONER 

Балсам за бяла козина 

 

Подсилва косъма. Екстрактът от натурални червени морски 

водорасли подсилва липидния слой,защитаващ 

косъма.Подхранва по специфичен начин ,оставяйки косъма 

блестящ и копринен.        
Активна съставка: екстракт от морски червени водорасли 1% 

Опаковка : 200 ml/ 1L 



8 

WHITE COAT DERMO - PROTECT SPRAY 

Дермо –защитен спрей за животни с бяла козина 

 
Съдържа  омекотяващи агенти, обогатени с витамин Е,подпомагащи 

разресването, защитавайки и омекотявайки косъма.Този неомазняващ 

лосион придава блясък на косъма, намалява статичното електричестно, 

дразненето  и сърбежа,когато  не са причинени от пато-организми.   

Активна съставка: омекотители 0.25%, витамин E 0.1% 

Опаковка: 200 ml 

 

WHITE COAT DRY SHAMPOO 

Сух шампоан за бяла козина 

 
На основата на натурални пудри с растителен произход.Поестествен 

начин  абсорбира натрупаната прах,частици мръсотия и влага. 

Изключително подходящ за светла козина.Не съдържа избелващи 

вещества, не изсушава и не  дразни кожата.Може да се използва толкова 

често , колкото се налага.   

Активна съставка : пудри на растителна основа 

Опаковка: 150 ml/ 400 ml 
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APRICOT COAT 

Прасковена козина – 

кремав до червен цвят  

APRICOT COAT SHAMPOO 

Шампоан за прасковена козина 

 

Нежно почиства в дълбочина кучешката козина.Изключителната рН 

балансирана формула е на основата на кафяви морски водорасли, 

подпомага за засилването на интензивността на естествения цвят на 

прасковената козина- от кафяво, златисто ..до кремаво.     

Активна съставка: екстракт от кафяви морски водорасли 0,5% 

Опаковка: 250 ml/ 1L 

 

APRICOT COAT CONDITIONER 

Балсам за прасковена козива 

 

Защитава косъма.Неговите натурални екстракти от червени морски 

водорасли подсилват липидния защитен слой на косъма.Подхранва 

по специфичен начин козината, оставяйки блестяща и копринена   

Активна съставка:Натурален екстракт от червени морски 

 водорасли 1% 

Опаковка: 200 ml 
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APRICOT COAT LOTION 

Лосион без отмиване за прасковена козина 

 
На базата на колаген, за нежно почистване ,без отмиване.Придава приятен 

аромат на козината.Идеален за употреба между две къпания и след 

разходка.  

Aктивна съставка: колаген 

Опаковка: 200 ml 

 

APRICOT COAT COLOUR PROTECT AND SHINE SPRAY 

Спрей за блясък и защита на цвета за прасковена козина 

 

Съдържа изключителни съставки,на основата на растителни масла с 

овлажняващи,защитни и полиращи агенти.Естествените му анти-

оксидантни агенти помагат за защитата на косъма.Придава блясък 

на прасковената козина.    

Aктивна съставка : растителни масла 0,2%, витамин  E 

Availability: 125 ml/ 400 ml 
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BLACK COAT 

ЧЕРНА КОЗИНА 

BLACK COAT SHAMPOO 

Шампоан за черна козина 

 

Нежно почиства в дълбочина кучешката козина.Изключителната рН 

балансирана формула е на основата на кафяви морски водорасли, 

подпомага за засилването на интензивността на естествения цвят на 

тъмната   козина- черна,сива,кафява. 

Активна съставка: екстракт от кафяви морски водорасли 0,5% 

Опаковка: 200 ml 

  

  

BLACK COAT CONDITIONER 

Балсам за черна козина 

 
Защитава косъма. С изключителният си екстракт от натурални червени 

морски водорасли  подпомага подсилването на липидниязащитен  слой на 

косъма  Подхранва по специфичен начин , оставяйки козината блестяща и 

копринена.       

Активна съставка: екстракт от червени морски водорасли  1% 

Опаковка: 200 ml/ 1L 
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BLACK COAT LOTION 

Лосион за черна козина, без отмиване 

 

На базата на колаген, за нежно почистване ,без отмиване.Придава 

приятен аромат на козината.Идеален за употреба между две къпания 

и след разходка.  

Aктивна съставка: колаген 

Опаковка: 200 ml 

 

  

 

BLACK COAT COLOUR PROTECT AND SHINE SPRAY 

Спрей за блясък и защита на цвета  

 

Съдържа изключителни съставки,на основата на растителни масла с 

овлажняващи,защитни и полиращи агенти.Естествените му анти-

оксидантни агенти помагат за защитата на косъма.Придава блясък 

на  черната  козина.    

Aктивна съставка : растителни масла 0,2%, вит. E 

Опаковка: 125 ml/ 400 ml 
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SENSITIVE SKIN 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА 

  
 

 

SENSITIVE SKIN SHAMPOO 

Шампоан за чувствителна кожа 

 

Нежно почиства в дълбочина кучешката козина.Изключитлената му рН 

балансирана формула на базата на масло от розово дърво ,с неговите  

успокояващи и омекотяващи агенти,помага да се намали сърбежа, пърхота и 

контролира сухата кожа.Подхранва косъма в дълбочина,придава блясък и 

жизненост  на козината.Специално се препоръчва за кучета с деликатна кожа 

или увредена козина.  

Активна съставка: масло от розово дърво 0,2%  

Опаковка: 250 ml/1L 

SENSITIVE SKIN CONDITIONER 

Балсам за чувствителна кожа  

 

Удължава омекотяващия ефект на шампоана за чувствителна кожа  . С 

изключителният си екстракт от натурални червени морски водорасли  

подпомага подсилването на липидния защитен  слой на косъма  

Подхранва по специфичен начин , оставяйки козината блестяща и 

копринена.       

Активна съставка: екстракт от червени морски водорасли  1% 

Опаковка: 200 ml/ 1L 

 
  

SENSITIVE SKIN DERMO-REPAIR SPRAY 

Дермо-възстановяващ спрей  за чувствителна кожа   

 

Неговите изключителни съставки са на базата на растителни масла , с 

овлажняващи и подхранващи агенти.Идеален продукт за възстановяване на 

сухата и лишена от блясък козина,възвръщайки естествената и 

жизненост.Естествените анти- УВ и анти-оксидантни агенти защитават  

козината.    .  

Aктивна съставка: растителни масла 0,5% 

Опаковка: 125 ml/ 400 ml 



14 

SPECIFIC CARE 

ДЕТАЙЛНА ГРИЖА 

EAR CARE 

Грижа за ушите – за всеки  

   

 

Съдържа екстракт от розмарин, помага за нежно  почистване на слуховия канал.    

Aктивна съставка:екстракт от розмарин 0,2% 

Опаковка: 50 ml 

EYE CARE 

Грижа за очите – за всеки  

 

Нежно почиства замърсяванията около очите и предпазва от появяването на 

червени следи около очите и мустаците.Ултрамеката, почистваща формула е 

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

Aктивна съставка : вит.E  0,05% 

Опаковка : 50 ml 

TARTAR & BREATH CARE 

Защита от зъбен камък  и лош дъх  

 

 

Чудесно решение за орални , дентални и хигиенни проблеми, причинявани от 

натрупване на зъбен камък.Изключителната формула на базата на натриев 

флуорид,подпомага защитата на зъбния емайл  и намалява натрупването на зъбен 

камък.Заедно с цинковите соли, с техните анти-микробни и антисептични 

характеристики,спреят освежава дъха  на Вашето куче.   

Опаковка: 125 ml 



15 

PUPPY 

КУЧЕНЦА  

 

 

 

PUPPY SHAMPOO 

Шампоан за бебета 

Нежно почиства в дълбочина бебешката козина.Изключителната рН 

балансирана мека формула е на основата на мед от акация,за 

омекотяване на козината,запазвайки деликтния и баланс. 

Активна съставка:Мед от акация-0,5% 

Опаковка:200 ml. 
  

PUPPY LOTION 

Лосион за бебета, без отмиване 

 

 На основата на колаген, за сухо почистване ,без 

отмиване.Придава приятен аромат.Идеален за използване 

между две къпания и по време на разходка. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка:200 ml 

PUPPY  WIPES 

Мокри кърпички за бебета 

  

Подходящо решение за нежно почистване на деликатната 

бебешка козина.Изключителен комплекс от колаген и 

омекотяващ глицерин,елиминира прахта,едновременно 

овлажнявайки козината.Много меки и практични , за 

ежедневно използване или между две къпания. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка: 40 бр . 
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 PARFUM BOISE - EPICE  

 PARFUM COCO VANILLE   

 PARFUM EPICE - MUSQUE  

 PARFUM JASMINE – AGRUME 

 PARFUM JASMINE – IRISE 

 PARFUM MATCHO 

 PARFUM MIELLE BOISE 

 PARFUM ROSE - ALDEHIDE 

ПАРФЮМИ  

Линията парфюми се състои от 8 аромата.Различните нюанси – независимо леки или 

силни,разкриват индивидуалността на Вашето куче, без вреда за неговото обоняние или 

сетива. Формулациите им са разработени под ветеринарен контрол и не съдържат алкохол.    

HERY Laboratories гарантира своите продукти,които съчетават в едно ефекта от грижата и 

чувственото удоволствие.   

Подарете на Вашите любимци един специален момент, за тяхното и Вашето удоволствие... 

  

Опаковка: 50 ml 
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DOG EYE CLEANING LOTION 

Лосион за очи, почистващ, за кучета 

 

Действие:Нежно почиства зоната около очитеъ 

На базата на отвара от лайка,с омекотяващо и успокояващо 

действие,лосионът е подходящ   дори за чувствителни кучета.     .   

Опаковка: 100 ml 

DOG EAR CLEANING LOTION 

Лосион за уши, почистващ, за кучета 

 

Действие:Нежно почиства ушния канал. 

Лосионът, формулиран с глицерин и евкалипт,нежно почиства ухото на 

Вашето куче отвътре. 

Опаковка:100 ml 

PUPPY EYE CLEANING LOTION 

Лосион за очи, почистващ , за малки кученца 

 

Действие:Нежно почиства зоната около очите.На базата на отвара от 

лайка, с омекотяващо и успокояващо действие,лосионът е подходящ за  

малки кученца, дори и за чувствителни  .   

Availability: 100ml 

 

PUPPY EAR CLEANING LOTION 

Лосион за уши, за почистване ,за кученца 

 

Действие:Нежно почиства ушния канал  

На основата на глицерин и евкалипт,нежно почиства вътрешната част 

на ухото.  

Опаковка: 100ml 
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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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Shampooing Intense Blanc 

Шампоан/ Интензивно Бяло/ 

 

Почиства и подхранва косъма по нежен и специфичен 

начин.концинтрираната му формула на базата на глицерин, дава възможност 

за постигане на интензивен светъл цвят , гарантирайки защитеността на 

кожата , без да и вреди.  Подходящ за всички светли цветове на козината.Не 

съдържа избелващи вещества.Може да се използва при кученца и котки.   

Опаковки : 5L; 20L 

Shampooing Essentiel Protéiné  

Шампоан 

Протеинов 

                                                                              

Почиства по нежен  и специфичен начин.Съставът му на основата на 

колаген,защитава козината , придава блясък  и копринен вид.Препоръчва се 

за фина, прилепнало-падаща  козина като тази на:Йоркшир Териер,Лхаса –

Апсо,Ши-Тцу,Афганска хрътка.  

Подходящ за всички породи котки и кучета, вкл.малки кученца.    

Опаковки : 5L; 20L 

 

Shampooing Vitalité Poils Longs     

Шампоан 

Жизнена козина/Дългокосмести/ 

 

Почиства по нежен и специфичен начин косъма.На основата начисто масло 

от жожоба,обогатен с витамин Е,подхранва и защитава косъма,придавайки 

му блясък  и виталност. 

Особено препоръчителен при породи като:Йоркшир Териер,Лхаса –

Апсо,Ши-Тцу,Афганска хрътка   

 Подходящ за всички породи котки и кучета,вкл.малки кученца 

Опаковки : 5L; 20L 
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Après-shampooing Caresse Brillance 

Балсам Брилианс   

                                                                   

Подпомага изресването,предпазвайки от сплъстяване и сплитане на 

козината.На базата на екстракт от червени морски 

водорасли,подхранва липидния защитен слой на косъма.Подхранва 

в дълбочина,придава повече блясък и усещане за копринен  

допир.Подходящ за всики типове козина.Особено препоръчителен за 

породи като : Йоркшир териер, Лхаса –Апса, Афганска хрътка.      

Опаковки : 5L; 20L 

Professional Shampoo 

Професионален шампоан  

Концентрат /за груминг/ 

  

Създаден под ветеринарен контрол, почиства нежно и в дълбочина 

косъма.Подходящ за всички типове козина. 

Опаковки : 5L; 20L 
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