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FERRET  
ФРЕТКИ  

FERRET SHAMPOO 

ШАМПОАН ЗА ФРЕТКИ 

  

Нежно почистващ в дълбочина шампоан.На основата на екстракт от  

градински чай ,контролира лошата миризма и предпазва от нейното 

разпространение.Оставя козината мека и блестяща.Този мек шампоан 

може да се използва толкова често,колкото е необходимо.С лек аромат 

на парфюм,след къпането шампоанът оставя свеж аромат на ванилия. 

Активна съставка:градински чай 

Опаковка :125 мл 

 

WHITE COAT FERRET SHAMPOO 

ШАМПОАН ЗА ФРЕТКИ С БЯЛ КОСЪМ 

 

 Нежно почиства в дълбочина козината.Концентрираната му 

формула,обогатена с глицерин,помага за поддържането на бялата 

козина и цвета и ,предпазвайки кожата.Не съдържа избелващи 

вещества.Подходящ за употреба при всички светли цветове на козината. 

Активна съставка:глицерин 1% 

Опаковка:125 мл 

  

  FERRET CLEANING WIPES 

МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 

 

Подходящо решение за нежно  сухо почистване на 

козината.Изключителен комплекс от колаген и омекотяващ 

глицерин,елиминира прахта,едновременно овлажнявайки козината .  

Много меки и практични ,за ежедневно използване или между две 

къпания. 

Идеални за пораснали фретки. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка: 40 бр. 
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RABBIT 

ЗАЙЦИ   

RABBIT SHAMPOO 

Шампоан за зайци 

 

Нежно почиства козината на  заека  в дълбочина.Изключителната рН 

балансирана формула на основата  на  масло от розово дърво , с 

неговия успокояващ  и омекотяващ ефект подпомага  борбата със 

сухата кожа.Подхранва и придава жизненост и блясък на деликатната 

заешка козина.   

Активна съставка:Масло от розово дърво 0,2% 

 Опаковка :125 мл.  

LONG COAT RABBIT SHAMPOO 

ШАМПОАН ЗА ЗАЙЦИ С ДЪЛЪГ КОСЪМ 

 

С нежно, почистващо в дълбочина действие.Изключителната 

му формула, на основата на масло от жожоба,обогатено с 

вит.Е за подхранване и защита на косъма,оставя козината 

мека, копринена и лесна за поддръжка. 

Опаковка : 125 мл 

CLEANING RABBIT WIPES 

Мокри кърпички за зайци 

Подходящо решение за нежно  сухо почистване на  заешката 

козина.Изключителен комплекс от колаген и омекотяващ 

глицерин,елиминира прахта,едновременно овлажнявайки козината  

.Много меки и практични ,  за  ежедневно използване или между 

две къпания. 

Идеални за пораснали зайци. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка: 40 бр. 
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GUINEA PIG & HAMSTER 

МОРСКИ СВИНЧЕТА  & ХАМСТЕРИ  

  

 
  

HAMSTER & GUINEA PIG SHAMPOO  

Шампоан за хамстери и морски свинчета  

Нежно почиства козината    в дълбочина.Изключителната рН 

балансирана формула на основата  на   АЛОЕ  ВЕРА подхранва и 

защитава козината,придава блясък ,оставяйки козината копринена. 

Специално адаптиран за козината на хамстери и морски свинчета. 

 Опаковка : 125 ml  

GUINEA PIG LONG COAT SHAMPOO 

ШАМПОАН ЗА МОРСКИ СВИНЧЕТА С ДЪЛЪГ КОСЪМ 

Нежно почиства козината в дълбочина.С изключителната си 

формула, съдържаща копринени протеини, подхранва и 

защитава козината,оставяйки я мека копринена и лесна за 

поддръжане. 

Активна съставка:Копринени протеини  

Опаковка:125 мл 

 
HAMSTER & GUINEA PIG CLEANING WIPES 

Мокри кърпички за хамстери и морски свинчета 

 Подходящо решение за нежно,  сухо  почистване 

на    козината .Изключителен комплекс от колаген и 

омекотяващ глицерин, елиминира прахта,едновременно 

овлажнявайки козината.    Много меки и практични ,за 

ежедневно използване или между две къпания. 

Идеални за пораснали морски свинчета и хамстери. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка: 40 бр. 
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RAT & MOUSE 

ДЕКОРАТИВНИ  

МИШКИ & ПЛЪХОВЕ  

 

RAT & MOUSE SHAMPOO 

ШАМПОАН ЗА  ДЕКОРАТИВНИ  МИШКИ & ПЛЪХОВЕ 

Нежно почиства козината в дълбочина.Изключителнатаму 

формула , на основата на  Алое Вера подхранва и защитава 

косъма.Оставя козината блестяща и копринена.Специално 

адаптиран за козината на декоративни  мишки и плъхове. 

Опаковка:125 мл 
  

 

RAT & MOUSE CLEANING WIPES 

МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 

Подходящо решение за нежно  сухо почистване на     

козината.Изключителен комплекс от колаген и омекотяващ 

глицерин,елиминира прахта,едновременно овлажнявайки козината.    

Много меки и практични ,за ежедневно използване или между две 

къпания. 

Идеални за пораснали декоративни  мишки и плъхове. 

Активна съставка :Колаген 

Опаковка: 40 бр. 
 

  

RAT & MOUSE CLEANING LOTION 

ЛОСИОН ЗА ПОЧИСТВАНЕ,БЕЗ ОТМИВАНЕ 

 

На основата на колаген за нежно почистване, без 

отмиване.Тази ултра лека формула е наистина добре 

посрещана  от декоративни мишки и плъхове.Чудесно 

дезодорира,за основно почистване между две къпания,за 

поддържане чистотата на домашния любимец. 

Активна съставка :колаген 

Опаковка :125 мл 
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