
Produse ochi/urechi/blana

Show Tech Brillante Spray 

Show Tech Pudra pentru 
urechi 

Show Tech Macadamian 
Oil 

Show Tech Moisturizing 
Coat Oil 

Show Tech Solutie 
pentru ochi No More 

Tears

Pentru un luciu extraordinar! Reda nivelul 
de umiditate natural atat al pielii cat si al 
blanii.
Uleiurile hidrateaza blana uscata si deteri-
orata. Previne incalcirea parului. Protejea-
za roba expusa la soare.

Ulei pentru hidratarea pielii si in-
tarirea firului de par.
Uleiul de macadamia nu este gra-
sos.
Aplicati o cantitate mica in palme 
dupa care masati bine toata blana.

43STE001

54STE007

43STE002
150 ml

30g

60 ml

Acest ulei este special fabricat pentru 
a proteja si hidrata toate tipurile de 
blana si este ideal pentru impacheta-
rea blanurilor fragile. Se poate folosi 
pe blana de orice culoare.
Este foarte usor absorbit de par, 
ajutand la hidratarea si fortificarea 
acestuia. Recomandat in mod special 
in cazul blanii uscate, deshidratate.

43STE003

300 ml

Pudra pentru urechi ce confera o senzatie 
de usurare pentru urechea iritata,reduce 
senzatia de mancarime pentru probleme 
de origine nonparazitare. Usuca urechile 
umede si ajuta la inhibarea cresterii bacter-
iene datorate acestui mediu umed. Opreste 
mirosul de la nivel auricular.
Conceputa special pentru îndepărtarea 
părului în exces de la nivelul canalului au-
ditiv.

Servetele umede pentru caini, im-
pregnate cu o lotiune parfumata fara 
alcool, cu efect de deodorant, reco-
mandate pentru igienizarea  usoara 
a urechilor.

Perfecte si la indemana în orice mo-
ment: acasa, in masina, in timpul 
calatoriilor. Cutie cu 60 buc

Loțiune de curățare special creată pentru 
ochi si zonele învecinate.
Ajuta la tratarea si prevenirea problemelor 
asociate cu canalul lacrimal. Rasele cu bo
tul scurt suferă frecvent de blocarea canalu-
lui lacrimal, făcând astfel ca lacrimile sa 
devină maronii, ceea ce va duce ulterior la 
decolorarea firului de par. Folosirea regulata 
a acestei soluții in jurul ochilor va ajuta la 
eliberarea canalului lacrimal si se va asigura 
ca lacrimile raman translucide. 
Se recomanda pentru rase ca : Maltezul, Pe-
kinezul, Shih-tzu, Yorkshire terrier, Persane 
sau pisici exotice cu par scurt. 

Show Tech Servetele 
umede pentru igiena 

urechilor 

54STE008 56STE001
200 ml
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Show Tech Tear Stain 
Remover

Opawz vopsea permanenta pentru par

Crema pentru izolarea 
vopselei 

Crema pentru 
diluarea vopselei 

Formula special creata ce ajuta la preveni-
rea si eliminarea petelor din jurul ochilor,a 
gurii la caini si pisici. Se aplica pe zona do-
rita si se lasa sa se usuce. Urmatoare zi se 
periaza si se aplica din nou.Petele existente 
vor disparea in timp si noua colorare va fi 
impiedicata.
Continutul se va ingrosa pe parcursul uti-
lizarii,daca este neceesar se pot adauga 
cateva picaturi de apa pentru o aplicare mai 
usoara.

Culoare permanenta, delicata cu blana cainelui ce du-
reaza pana la 20 de spalari.Poate fi folosita pe blana 
alba,gri si maro, rezultatele colorarii pot sa varieze in 
functie de culoarea blanii si de rasa.
Instructiuni:Dupa samponare se usuca bine blana. Se 
aplica pe zona dorita si se lasa sa actioneze timp de 
20 min.(cea neagra se lasa timp de 40 min.)Limpeziti 
dupa care uscati.
Nu se poate folosi la caini cu varste mai mici de 6 luni.
Nu se poate folosi la pisici.
Nu folositi la cainii ce prezinta piele iritata sau cu rani 
deschise.
Nu lasati cainele sa se linga dupa aplicare.
Evitati contactul cu ochii sau ingerarea acesteia.

Formulă inovatoare ce ajută la crearea unor 
culori minunate atunci când este amestecat cu 
vopsele de par OPAWZ pentru animale de com-
panie .
O gamă largă de culori pentru a crea capodope-
re unice -pentru animale de companie .
Instructiuni: Amestecati bine in dilutia pe care 
dvs o considerati pt a obtine culoarea potrivita.
Aplicati mixul pe zona dorita dupa care acoperi-
ti cu folie plastic.Lasati sa actioneze timp de 20 
minute dupa care spalati bine si uscati .

Este o cremă de protecție specială 
pentru a izola zonele în care nu doriți 
afisarea culorii. Complet non - toxic si 
delicata cu blana animalului de com-
panie ! Solubil în apă ,usor de spalat. 
Fara reziduuri .
Instructiuni: Spalati cainele si us-
cati-l bine. Aplicati in mod egal pe 
zona ce nu este vizata pentru vopsire 
inainte de aplicarea Opawz Pet Hair 
Dye crema.

56STE004

100 ml

45OPA011

PORTOCALIU
45OPA002

MOV
45OPA006

ROZ
45OPA003

ALBASTRU
45OPA005

GALBEN
45OPA004

ROSU
45OPA001

MARO
45OPA008

VERDE INCHIS
45OPA009

VERDE DESCHIS
45OPA010

45OPA011

240g 240g

113g
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Opawz Kit pentru vopsirea 
parului

Opawz Sabloane set 
24 bucati

Opawz Carioci 
pentru Vopsit set 10 

buc

Tot ce ai nevoie pentru ca vopsitul sa fie “floare la 
ureche”.

Vas pentru amestec X 1
Aplicator X 1
Clipsuri de bar long banana X 4
Clipsuri mari X 4
Perii aplicare vopsea X 2
OPAWZ piaptan cu ac X 1
Trusa cu fermoar 45OPA043 45OPA046 45OPA045

Cel mai bun mod de a schimba culoarea an-
imalutului tau de companie pentru un look 
nou si creativ. Fiecare set contine zece culori 
: rosu , portocaliu , galben , verde , albastru , 
roz , mov , maro , alb și negru . 
Se pot folosi atat la cainii cu parul scurt,cat si 
la cei cu parul lung.
Nu pateaza hainele sau mobilierul. Sunt sig-
ure si nu sunt toxice

Set 24 sabloane pentru tatuaje temporare.
24 designuri unice, Pre-taiate pentru o uti-
lizare ușoară.Nu sunt auto-adezive. Nu 
dăunează parului animalului.

Blow Pen este o noua metoda de a fi creativ. 
Tatuaj temporar- aproximativ 1 saptamana 
Vopseaua poate fi utilizata impreuna cu 
sabloanele Opawz pentru a avea rezultate 
profesionale.  
Ideal pentru blana deschisa la culoare.  
Aplicati doar pe blana curata si uscata. Dupa 
aplicare uscati cu feohn-ul cu aer cald. Iese 
usor prin samponare.

45OPA049

Opawz Blow Pen
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