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HOMELINE
Requal DERMOIL sampon pentru piele 

sensibila

Șampon pentru câini și pisici ce acționează în-
tr-o maniera extrem de  delicata pentru refacera 
pielii in urma diferitelor afectiuni dermatologice. 
Emolient ideal pentru reducerea iritatiilor de la 
nivelul dermului.
Restabilește cantitatea normala de sebum da-
torita agenților săi de suprafață de origine veg-
etala.
Compoziția acestuia este rezultatul anilor lungi 
de studiu in laboratoare reQual si garanteaza 
rezultate aproape imediate, chiar și după primul 
tratament. Formula imbunătățită cu Re Exentyal 
pentru a repara rapid parul deteriorat si pielea.
Acesta este îmbogățit cu ulei de ricin hidrogenat 
pentru o acțiune de susținere a pielii. Contine 
extract de alge marine ce ajuta la relaxarea și 
grasa sau seboreica, pentru pielea urât miros-
itoare, cu eczeme, matreata, eritem sau prurit. 

Requal BLUE SENSATION sampon pentru 
intensificarea culorii 

Sampon concentrat,  deosebit de eficient, creat 
special pentru mentinerea stralucirii blanii si in-
tensificarea culorii naturale a acesteia.

Nu contine hidroxid de perogen (apa oxigenata) 
sau alte chimicale daunatoare pielii si firului de 
par.

Se preteaza uzului frecvent, pentru toate rasele.

Requal OTO FLUID- solutie pentru urechi

Solutie auriculara de curatare si reimprospatare.

Actiune:curăță, împrospătează și calmeaza teg-
umentul in diferite afectiuni ale canalului auditiv. 
Facilitează eliminarea cerumenului în exces. 
Păstrează pavilionul urechii în condiții optime 
pentru o lungă perioadă de timp, și îl protejează 
de agenții externi.

Requal DRY FOAM sampon uscat

Este o spumă delicată, cu o putere de curatare 
mare ce actioneaza împotriva murdăriei și efec-
telor  poluării.

Actiune:sampon uscat potrivit atat pentru caini, 
cat si pentru pisici. Ideal pentru pui ! Lasa blana 
stralucitoare, curata, cu miros placut. Confera 
volum

Requal TALC deodorant 

Requal TALC este un parfum delicat, special 
formulat pentru a evita iritarea  olfactiva a an-
imalelor.

Actiune:  este o creație reQual originala, ce 
elimina mirosurile si parfumeaza delicat blana.

Requal BIOACTIVE balsam 

Balsam sub forma de spray ce scoate in eviden-
ta stralucirea naturala a parului.

Actiune: balsam-spray pentru caini si pisici cu 
efect imediat, ce lasa blana stralucitoare, lumi-
noasa si moale.

Se recomanda a fi folosit dupa fiecare spalare 
pentru a preveni formarea de noduri si ghemuri 
la nivelul parului. Aplicati sprayul dupa spalare si  
va ajuta la descalcirea parului, lasand un miros 
placut datorita untului de cocos pe care il are 
in compozitie.

Requal HYDROCOL 3- solutie pentru ochi

Loțiune  pe baza de extracte vegetale și apă 
distilată pentru  igienizarea ochilor.

Actiune: datorita componentelor sale naturale, 
poate fi aplicata atat la nivelul ochiului, cât și în 
zonele înconjurătoare .Folosirea zilnica reduce 
lacrimarea și coloratia roșiatică din zona ochilor. 
Are un efect calmant si de protectie datorat ex-
tractelor de musetel, lamaie verde si aloe dar și  
apei distilate de musetel, nalba și roinita.

Requal COMPLEXE sampon universal 

Sampon Complexe universal caini/pisici

Special creat pentru curatare usoara si pentru 
hidratare.

Actiune: Șampon universal pentru câini și pisici. 
Lasa parul stralucitor si moale, subliniind fru-
musețea acestuia. Ideal pentru părul încâlcit si 
ghemuri.

Formula sa pe baza de  fructe roșii ofera un 
miros placut..

Requal SENSITIVE DERM sampon piele 
sensibila

Sampon cu formula delicata, potrivit pentru im-
baieri frecvente si  probleme ale pielii.

Șampon pentru câini și pisici cu pielea sensibilă. 
Asigură o barieră de protecție, care protejeza 
pielea.

Se elimina mancarimea, mirosurile pentru perio-
ade lungi de timp. Potrivit pentru toate rasele!

Cod.125

Cod.103

Cod.122 Cod.131 Cod.141

Cod.101

Cod.111 Cod.121

Cod.102
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Sampon Prof – Inn pentru caini si pisici

Sampon  VITAL-PROF

 Sampon RIFLEX-PROF blana alba

Sampon profesional concentrat  pentru  blana murdara a cainilor si 
pisicilor.
Actiune: Șamponul pentru câini și pisici Prof Inn este capabil sa modi-
fice imediat echilibrul de la nivelul keratinei din părul deteriorat și pie-
lea iritată. Protejeaza pielea împotriva factorilor de mediu sau chimici.
Potrivit ca sampon de prespălare ce poate curăța in profunzime, și tra-
ta în mod igienic blanurile extrem de neglijate ale câinilor și pisicilor. 
Conține în formula sa, o selecție de agenți activi de suprafață naturali 
pentru a curăța părul  și pielea cu delicatețe.
Formula imbunătățită cu Re Complex pentru a repara rapid parul de-
teriorat si pielea.
Imbogatit cu extract de lemn dulce si ulei de arbore de ceai, dezinfec-
tanți puternici pentru piele și păr. Conține ulei esențial de portocale 
dulci, și lanolina pentru a revigora blana si pentru a-i conferi strălucire.

Sampon Vital-Proof pt caini si pisici
Actiune:Sampon pentru câini și pisici Vital Prof confera frumusețe și 
un excelent efect de condiționare a firului de par. Recomandat pentru 
părul lung .Oferă îngrijire superioară și hranire intensă a firului de par. 
Formula sa asigură îndepărtarea mai ușoară a zonelor incalcite si a 
nodurilor.Folosirea in mod frecvent va proteja structura cheratinei de  
la nivelul pielii.
Suplimentat  cu Re Complex pentru a restabili echilibrul firului de păr 
deteriorat ,a blanii încalcite sau a parului mat.
Formula imbogatita cu ulei de piersici,  excelent pentru descalcirea 
blanii și pentru strălucire.
Utilizarea regulată a acestui produs ajută la un mai bun periaj si imbu-
natateste culoarea naturala a parului. Potrivit pentru toate rasele care 
au nevoie de bai frecvente, cu tratamente speciale pentru păr.

Este un sampon profesional concentrat, cu putere mare de albire și efect 
anti-ingalbenire si stralucire.
Actiune: Samponul pentru câini și pisici RIFLEX-prof curăță in profun-
zime, fără a îndepărta insa uleiurile naturale din blana.
Excelent pentru revitalizarea culorilor: alb, negru, maro si cafeniu. 
Previne îngălbenirea, grație unui agent foarte delicat de albire optică.
Nu contine peroxid de hidrogen si nici un element chimic nociv pentru 
parul animalului si pielea acestuia. Creat pentru utilizarea regulată, 
pentru a menține o culoare clară - alb- ca zăpadă.
Conține în formula sa, o selecție de agenți activi de suprafață naturali 
pentru a curăța părul animalului și pielea cu delicatețe.
Formula imbunătățită cu Re Exentyal pentru a repara rapid parul de-
teriorat si pielea. Imbogățit cu extract de grapefruit pentru a revitaliza 
culorile naturale ale blanii.
Conține vitamina C pentru imbunatatirea efectului de stralucire.

Produs Cod
PROF-INN- tratament profesional 
5000ml

C001

PROF-INN- tratament profesional 
1000ml

C002

Produs Cod
VITAL-PROF- formula revitalizan-
ta blana lunga 5000ml

C005

VITAL-PROF- formula revitalizan-
ta blana lunga 1000ml

C006

Produs Cod
RIFLEX-PROF- blana alba 5000ml C010

RIFLEX-PROF- blana alba 1000ml C011
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Sampon KERAL-PROF par sarmos/aspru

Sampon NUTRI-DERM tratament reechilibrare

Sampon EXIGENT

Sampon DERM-OIL tratament pentru afectiuni dermatologice

Samponul pentru câini și pisici Keral-Prof elimină murdăria din blana 
cu o acțiune foarte delicata; curata fara a altera textura sarmoasa-as-
pră a blanii.
Produsul ideal pentru pregatirea parului înainte de expozitie. Excelent 
pentru parul scurt, dar benefic si pentru parul mai lung.
Acesta conține agenți activi de suprafață pe bază de ingrediente na-
turale pentru a evita slăbirea părului în timpul tratamentelor de in-
frumusetare.
Protejeaza pielea împotriva factorilor de mediu sau chimici. Conține 
în formula sa, o selecție de agenți activi de suprafață naturali pentru a 
curăța cu delicatețe părul și pielea  animalului .
Formula imbunătățită cu Re Exentyal pentru a sublinia frumusețea și 
culoarea firului de par aspru; îmbogățit cu albumină de ou și zaharina 
pentru a intari si a restructura firul de par. Utilizarea regulată a acestui 
produs oferă o hranire și o condiționare excelentă a firului de par.

Sampon Nutriderm pentru caini/pisici cu piele sensibila
Este un sampon profesional cu actiune de reechilibrare,cu rol de protec-
tie a dermului si de hranire atat a pielii, cat si a parului.
Actiune: Șampon pentru câini și pisici cu efect de curățare delicata.
Acesta creează un echilibru excelent pentru orice tip de blana,im-
bunătățind apararea  naturala a dermului,crescand cantitatea de ulei-
uri naturale pentru a proteja astfel structura cheratinei.
Contine extract de Cola si Propolis ce protejeaza si curata dermul,ex-
tract de salcie si derivate ale drojdiei, cu putere mare de hidratare ce 
confera moliciunea firului de par precum si volumul acestuia.
Se recomanda animalelor in varsta,puiutilor, animalelor ce necesita 
imbaieri frecvente.
Atunci când sunt utilizate în mod regulat nu modifică si nu elimina 
uleiurile naturale din blana, dar imbunatateste calitatea acesteia cu 
fiecare spalare.

Sampon Exigent pentru caini si pisici cu blana foarte murdara.
Sampon bazat pe puterea emulgatorilor si a dizolvantilor moderni pen-
tru o curatare profunda si dinamica.
Actiune: Șamponul pentru câini și pisici Exigent, conține o combinație 
de agenți activi  de suprafață speciali, ce furnizează o emulsionare ex-
cepțională și o puterea remarcabila de a îndepărta murdăria și impu-
ritățile  depuse la nivelul pielii si a firului de par.
Sampon pe baza de ceai verde si extract de afine, bogat in polifenoli si 
antioxidanti ce ajuta la mentinerea pielii sanatoase; extract de ananas 
pentru o actiune exfolianta; proteine pentru reconstructia si hidratarea 
firului de par si ulei de cuisoare pentru igienizarea pielii si a blanii.
Indepărtează mirosurile nedorite și oferă protecție împotriva razelor 
soarelui și a prafului.

Sampon pe baza de ulei cu actiune delicata asupra blanii.
Actiune: Șampon pentru câini și pisici ce acționează într-o maniera 
extrem de  delicata pentru refacera pielii in urma diferitelor afectiuni 
dermatologice. Emolient ideal pentru reducerea iritatiilor de la nivelul 
dermului.
Restabilește cantitatea normala de sebum datorita agenților săi de su-
prafață de origine vegetala.
Compoziția acestuia este rezultatul anilor lungi de studiu in labora-
toare reQual si garanteaza rezultate aproape imediate, chiar și după 
primul tratament. Formula imbunătățită cu Re Exentyal pentru a rep-
ara rapid parul deteriorat si pielea.
Acesta este îmbogățit cu ulei de ricin hidrogenat pentru o acțiune de 
susținere a pielii. Contine extract de alge marine ce ajuta la relaxarea 
și protejarea structurii pielii si ulei de soia pentru a hrăni si oferi stra-
lucire firului de par.
Recomandat pentru pielea sensibilă la actiunea sapunului, pentru 
blana uscata și deshidratata, grasa sau seboreica, pentru pielea urât 
mirositoare, cu eczeme, matreata, eritem sau prurit. Este potrivit pen-
tru imbaieri frecvente. Ajută la menținerea echilibrului hidro-lipidic 
al pielii. Calmeaza orice mâncărime , întărește și protejează structura 
cheratinei.

Produs Cod
KERAL-PROF- par sarmos/aspru
5000 ml

C015

KERAL-PROF- par sarmos/aspru
1000 ml

C015

Produs Cod
NUTRI-DERM tratament reechili-
brare 5000 ml

C020

NUTRI-DERM- tratament reechili-
brare 1000 ml

C021

Produs Cod
EXIGENT- curatare profunda
5000 ml

C003

EXIGENT- curatare profunda
1000 ml

C004

Produs Cod
DERM-OIL- tratament afectiuni 
cutanate 5000 ml

C025

DERM-OIL- tratament afectiuni 
cutanate 1000 ml

C026
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 BIOJEN balsam descalcire si hidratare 1000ml

 BIO-PLUS balsam pentru volum si regenerare 1000ml

 DEGREASER 500ml

  BIOVIT-OIL tratament refacere/protectie 

Balsam Biojen pentru descalcire si hidratare
Este un balsam cu scopuri multiple pentru caini si pisici; are rolul de a 
regenera pielea, de a preveni formarea nodurilor, dar si de a da stralu-
cire si vitalitate firului de par.
Actiune: Intareste, hidrateaza si restructureaza firul de par ; potriv-
it pentru toate rasele; garanteaza un rezultat pozitiv pentru cele mai 
multe tipuri de păr: fragil, slăbit și neglijat.
Este o formulă ideală pentru impiedicarea formarii de noduri. Resta-
bilește deteriorarile cauzate de agenți chimici și de mediu. După fiecare 
utilizare, veți găsi un  par moale, stralucitor si usor de pieptanat.
Indicatii: Ofera suport si elasticitate parului greu de modelat, ajuta 
la evitarea aparitiei varfurilor despicate. Usureaza perierea si previne 
efectul electrostatic

Balsam professional cu acțiune multifuncțională pentru toate tipurile 
de texturi.Este excelent pentru hranirea si restructurarea firului de par, 
rezolva problemele de „conduita” ale parului: daca parul este prea fin ii 
da volum, daca este prea electrizat il „imblanzeste”, daca se rupe repede 
il face mai puternic.
Actiune: Balsamul pentru câini și pisici Bio-Plus sporeste frumusetea 
straturilor într-o maniera minunata. Restabilește  vitalitatea intensa 
si confera stralucire firului de par.
Formula imbogatita cu azulene pentru condiționarea și strălucire; 
zaharină, care acționează ca un stabilizator pentru păr și  agent de 
hidratare pentru piele; ajută la menținerea formei firului de par pentru 
sesiunea de grooming.
După fiecare tratament, parul va arata catifelat, luminos și bine 
hrănit. Protejeaza parul agresiunilor climatice și de mediu. Atunci când 
se diluează cu apă caldă poate fi folosit ca un produs de îndepărtare a 
solutiilor (fixativ,spray luciu, etc.) pentru expozitie.

DEGREASER este un produs profesional creat pentru a elimina  zonele 
de  grasime  greu de indepartat  cu substanțe și șampoane obisnuite.
Actiune: În timp ce toate celelalte produse ce sunt încă utilizate și vân-
dute în prezent în acest scop, sunt create cu agenți activi de suprafață, 
acest produs nou are o formula inovatoare, ce conține uleiuri pe baza de 
vegetale  obținute prin implementarea noilor tehnologii cu microunde. 
Datorita formulei sale speciale, are de asemenea, efect de descalcire, 
restructurare și  antioxidant .Asigura volum si efect antistatic.
Este un produs foarte versatil,  eficient în orice situație a fost folosit.
Se recomanda de asemenea si pt blanurile  ingalbenite, slabe, lipsite de 
strălucire, cu ghemuri și noduri de grăsime sau murdărie. Chiar și după 
primul tratament, parul va fi extraordinar de frumos.

Este un preparat foarte concentrat, profesional, cu capacitate de re-
structurare puternica și acțiune de protecție: un tratament profund 
hrănitor.
Actiune: Tratament pt restructurare, pentru câini și pisici Biovit-Oil, 
funcționează grație unei compoziții speciale bazata pe uleiuri selectate,  
fundamentale în menținerea echilibrului la nivelul pielii. Efectul este 
imediat. După primul tratament,  puteti observa o îmbunătățire a stă-
rii părului. Blana va aparea bine structurată, mai puțin fragilă și plina 
de vitalitate.
Excelent pentru toate rasele, pentru îngrijiri preventive,dar si de pro-
tecție împotriva factorilor de mediu care duc la slăbirea firului de păr.
Realizat cu Re Complex, furnizează toate substanțele de restructurare  
indispensabile pentru menținerea părului sănătos și strălucitor. Acesta 
conține ulei de sâmburi de caise pentru a da strălucire si hidratare.
Scopul său este de a pregăti pielea și părul pentru a absorbi mai bine 
principiile active conținute în alte produse ce urmează a fi utilizate. 
Utilizarea regulată a acestui tratament, alaturi de restul liniei de pro-
duse reQual, garanteaza rezultate estetice extraordinare.

Produs Cod
BIOJEN- balsam hidratare si 
descalcire 1000 ml

C030

Produs Cod
BIO-PLUS- balsam pentru volum
1000 ml

C031

Produs Cod
DEGREASER- tratament degresare
500 ml

C080

Produs Cod
BIOVIT-OIL- ulei refacere si 
protector 500 ml

C050
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SETIL balsam antistatic   

  INVOL - spray volum/antistatic pt caini si pisici 

 LUXOL spray luciu si finisare caini si pisici 
Spray Luxol pt  luciu si finisare caini si pisici
Spray profesional pentru luciu si finisare, cu efect de 
protectie si hranire a firului de par.
Actiune: Tratamentul energizant pentru câini și pisi-
ci Luxol accentueaza stralucirea naturala a firului 
de par. Excelent pentru sesiunea de grooming sapta-
manala, deoarece formula sa hraneste firul de par si ii  
conferă elasticitate. Contine lanolina lichida ce ajuta 
la regenerarea blanii și o ajuta să strălucească. Spray-
ul este îmbogățit cu ceară de albine pentru  energi-
zare si hidratare. Este recomandat pentru îngrijirea 
frecventa ( saptamanala ) a parului  .

Balsam professional antistatic cu actiune multipla 
pentru toate tipurile de par.
Actiune: reduce electricitatea statică a părului. Face 
mai ușoara tunderea firului de păr și aranjarea 
acestuia în orice stil. Acesta oferă un efect textural 
mătăsos, chiar și pe cea mai dificila textură.Restruc-
turează și protejează structura cheratinei ca urmare 
a căldurii produse de uscator, hidrateaza parul si con-
fera elasticitatea naturala a acestuia.
Contine ulei de Macadamia pentru a forma și a prote-
ja părul, cristale lichide și un ulei special de silicon 
pentru a oferi strălucire blanii.

Spray balsam profesional ce confera volum si definire 
firul de par, cu efect natural si antistatic.
Poate fi utilizat în timpul sesiunii de grooming ca un 
furnizor suplimentar de volum.
Actiune: Spray-ul de volum pentru câini și pisici 
INVOL, actioneaza asupra structurii firului de păr, 
oferindu-i sprijin maxim și elasticitate. Confera blanii 
un efect natural, aerisit, și fixează părul fără a-l face  
lipicios. In urma aplicarii lui, blana ramane usor de 
pieptanat. Accentueaza culoarea naturala a robei..

Produs Cod
LUXOL- tratament finisare si 
luciu 250 ml

C051

Produs Cod
SETIL- balsam antistatic
300 ml

C045

HYDROCOL5- solutie pentru ochi

Loțiune  pe baza de extracte vegetale și apă distilată 
pentru  igienizarea ochilor.
Actiune: datorita componentelor sale naturale, poate 
fi aplicata atat la nivelul ochiului, cât și în zonele 
înconjurătoare .Folosirea zilnica reduce lacrimarea 
și coloratia roșiatică din zona ochilor. Are un efect 
calmant si de protectie datorat extractelor de musetel, 
lamaie verde si aloe dar și  apei distilate de musetel, 
nalba și roinita.

Produs Cod
HYDROCOL 5- solutie ochi
500 ml

C035

Produs Cod
INVOL- volum 250 ml C047

PHYTO-SELF sampon uscat 

 LUXOL spray luciu si finisare caini si pisici 

THERMAL-FLUID refacerea si descalcirea parului  

RE-SILK Cristale lichide 

Sampon uscat spray caini/pisici

Este o spumă delicată, cu o putere de curatare mare 
ce actioneaza împotriva murdăriei și a poluării.

Actiune:sampon uscat potrivit atat pentru caini,cat 
si pentru pisici. Ideal pentru pui! Samponul lasa 
blana stralucitiare si ii confera volum. Lasa blana 
curata si cu miros placut.

Spray Luxol pt  luciu si finisare caini si pisici
Spray profesional pentru luciu si finisare, cu efect de 
protectie si hranire a firului de par.
Actiune: Tratamentul energizant pentru câini și pisi-
ci Luxol accentueaza stralucirea naturala a firului 
de par. Excelent pentru sesiunea de grooming sapta-
manala, deoarece formula sa hraneste firul de par si ii  
conferă elasticitate. Contine lanolina lichida ce ajuta 
la regenerarea blanii și o ajuta să strălucească. Spray-
ul este îmbogățit cu ceară de albine pentru  energi-
zare si hidratare. Este recomandat pentru îngrijirea 
frecventa ( saptamanala ) a parului  .

Este un excelent balsam anti-static. Indicat pentru 
toate rasele, dar mai ales pentru texturile “lanoase”.
Actiune: ajută la eliminarea nodurilor si a incurca-
turilor din blana. Pregătește blana pentru baie si re-
structureaza parul fin, uscat și uzat.
Întărit cu Re Complex pentru a restabili echilibrul fir-
ului de păr deteriorat ,a blanii încalcite sau a parului 
mat.
Formula imbogatita cu ulei de seminte de in, apa ter-
mala si sorbitol – imbunatatesc luciul natural al blanii 
si relaxeaza pielea atunci cand e iritata de aparitia 
galmelor.

Solutie  cu efect revitalizant si restructurant potrivit 
pentru orice tip de blana, cu rol de protectie si stra-
lucire.
Actiune: Cristalele lichide pentru câini și pisici Re-
Silk, dau un luciu natural si imbunatatesc echilibrul 
de umiditate de la nivelul blanii. Previne acumularea 
de energie statica, ofera protectie UV, imbunatateste 
elasticitatea si volumul firului de par.Reduce timpul 
de uscare si previne incurcaturile, oferă nota finala in 
aranjarea acestuia.

Produs Cod
PHYTO-SELF- sampon uscat 
500 ml

C040

Produs Cod
LUXOL- tratament finisare si 
luciu 250 ml

C051

Produs Cod
THERMAL-FLUID- balsam 
pentru refacerea blanii 250 ml

C046

Produs Cod
RE-SILK- cristale lichide
50 ml

C151

RE-SILK- cristale lichide
250 ml

C152
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 OTO FLUID- solutie pentru urechi  

 STERYL igienizant pentru saloane 

 HYDRO GEL emulsie hidratanta  STYLING ART solutie modelatoare  

 Sampon ENERGIZING tratament pre-spalare

STRIP TECH pudra pentru smuls parul  
Solutie auriculara de curatare si reimprospatare.

Actiune:curăță, împrospătează și calmeaza tegumen-
tul  in diferite afectiuni ale canalului auditiv. Facili-
tează eliminarea cerumenului în exces. Păstrează 
pavilionul urechii în condiții optime pentru o lungă 
perioadă de timp, și îl protejează de agenții externi

Este o formulă multifuncțională profesională, dezvol-
tata și testata în special pentru utilizarea în saloane 
si canise.
Actiune: este eficient pentru dezinfectarea întregii 
game de echipamente și a întregului mediu de lucru: 
masa, găleți și locurile de odihnă pentru animale de 
companie. Excelent pentru dezinfectarea buretilor 
între două băi. Face  mediul curat, igienic și cu miros 
placut. Este îmbogățit cu ingrediente natural ca: 
salvie, rozmarin si cimbru, un amestec de elemente cu 
putere foarte mare de dezinfectare.

Actiune: Tratament reconstructiv pentru câini și pisi-
ci. Hydro-gel a fost creat pentru a hrăni firul de par, 
pentru a preveni formarea de noduri și pentru a prote-
ja pielea împotriva factorilor de mediu sau chimici. 
Stimuleaza creșterea firului de par.

Acesta garantează cea mai bună absorbție a prin-
cipiilor active conținute în produsele utilizate ulterior.

Lotiune spray cu efect antistatic folosita pentru finis-
are cu efect de lumina naturala.

Actiune:Loțiune pentru câini și pisici styling Art ii 
permite groomerului sa obțina diverse rezultate cu un 
singur produs. Este excelent atât pentru uscare, cât 
și pentru nota finală, oferă volum și fixare in special 
pentru părul fin.

Este util si ca balsam pentru descalcirea nodurilor 
dupa baie si uscare.

Masca pre-spalare concentrata, pentru revitalizarea 
si catifelarea blanii.
Actiune: energizing fluid cu cristale, hraneste, curata 
si pastreaza pielea sanatoasa, protejand-o de actiunea 
agentilor daunatori din alte produse, si a celor de me-
diu de tipul prafului, poluariii etc.
Indicat pentru utilizarea in cazul blanii murdare, de-
teriorate, neingrijite.

Conceputa special pentru îndepărtarea părului în ex-
ces de la nivelul canalului auditiv,dar nu numai.

Datorită compoziției sale, este Indicat în special pen-
tru operațiuni de stripare. Toate aceste zone mai difi-
cile ca urechi, obrajii și spate.

Instructiuni:aplicati pudra pe zona dorita si masati cu 
atentie pentru a facilita ulterior smulgerea firelor de 
par. Inlaturati parul fie cu ajutorul degetelor sau cu 
ajutorul unui cutit de trimat.

Produs Cod
OTO FLUID- solutie urechi
500 ml

C036

Produs Cod
STERYL- intretinere saloane
1000 ml

C060

Produs Cod
HYDRO GEL- tratament 
restructurare 1000 ml

C032

Produs Cod
STYLING ART- finish anti-
static 1000 ml

C034

Produs Cod
STRIP TECH- tratament 
stripat 20 gr

C090

Produs Cod
ENERGIZING- tratament 
pre-spalare 5000 ml

C028

ENERGIZING- tratament 
pre-spalare 1000 ml

C029

www.petguru.ro

office@petguru.ro

0755-956 692
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K9 competition Aloe Vera Sampon  

K9 competition Aloe Vera Strip Off Sampon K9 Competition Blackness Sampon

K9 Competition Whiteness SamponK9 Competition Copperness Sampon

K9 Competition Crisp Texture Sampon
Aloe Vera Sampon este un sampon natural, blând și 
economic. 
Are un efect calmant asupra pielii sensibile și nu pro-
voacă iritații la nivelul pielii.Ajuta la descalcirea firu-
lui de par si la uscarea mai rapida a acestuia ducand 
astfel la o economie de timp.

Potrivit pentru toate tipurile de animale de compa-
nie,potrivit atat pentru uz profesional, cat si ca uti-
lizare acasa.

Strip Off Sampon elibereaza blana si parul de acu-
mulari si reziduuri. Este un sampon cu o formula 
blanda, de curatare profunda, ce inlatura murdaria in 
exces,uleiurile si agentii de poluare ce fac ca blana sa 
fie imbacsita.

Sampon ce curata in profunzime!
Restaurator de culoare!
Inlaturator de acumulari!

Samponul Blackness neutralizeaza decolorarile din 
blana si scoate in evidenta culoarea naturala din 
aceasta intensificand-o.
Formulă echilibrată cu 100 % Aloe Vera , D - Panthe-
nol si proteine   din grau, cu efect calmant asupra pielii 
sensibile,ce ofera un echilibru optim la nivelul pielii.
Este un sampon economic ca si utilizare,face ca blana 
sa se ingrijeasca usor, cu rezultate de lunga durata.
 pH 6,5. Confera stralucire si intensifica negrul.

Formulă echilibrată cu 100 % Aloe Vera , D - Panthe-
nol si proteine   din grau, cu efect calmant asupra pielii 
sensibile,ce confera un alb stralucitor.

Fara inalbitori!
Confera stralucire!
pH 6,5

Samponul Copperness neutralizeaza decolorarile din 
blana si scoate in evidenta culoarea rosu-maro din 
aceasta.
Formulă echilibrată cu 100 % Aloe Vera , D - Panthe-
nol si proteine   din grau, cu efect calmant asupra pielii 
sensibile,ce ofera un echilibru optim la nivelul pielii.

Sampon economic, face ca blana sa se ingrijeasca usor, 
cu rezultate de lunga durata.

Sampon special pentru blana sarmoasa ce eliberea-
za blana si parul de acumulari si reziduuri. Este un 
sampon cu o formula blanda, pe baza de aloe vera. 
Sampon de curatare profunda, ce inlatura murdaria 
in exces,uleiurile si agentii de poluare ce fac ca blana 
sa fie imbacsita.

Sampon ce curata in profunzime!
Special pentru terrieri.
Restaurator de culoare!

Produs Cod
K9 Aloe Vera Shampoo 300ml 20-100

K9 Aloe Vera Shampoo 2.7 L 20-1027

K9 Aloe Vera Shampoo 5.7 L 20-1057

Produs Cod
K9 Strip Off Shampoo 300 ml 20-120

K9 Strip Off Shampoo 2.7 L 20-1227

K9 Strip Off Shampoo 5.7 L 20-1257

Produs Cod
K9 Blackness Shampoo 300 ml 20-140

K9 Blackness Shampoo 2.7 L 20-1427

K9 Blackness Shampoo 5.7 L 20-1457

Produs Cod
K9 Whiteness Shampoo 300 
ml

20-130

K9 Whiteness Shampoo 2.7 L 20-1327

K9 Whiteness Shampoo 5.7 L 20-1357

Produs Cod
K9 Copperness Shampoo 300 
ml

20-160

K9 Copperness Shampoo 2.7 L 20-1627

K9 Copperness Shampoo 5.7 L 20-1657

Produs Cod
K9 Aloe Vera Texture Sham-
poo 300 ml

20-110

K9 Aloe Vera Texture Sham-
poo 2.7 L

20-1127

K9 Aloe Vera Texture Sham-
poo 5.7 L

20-1157

 STYLING ART solutie modelatoare  

 Sampon ENERGIZING tratament pre-spalare

STRIP TECH pudra pentru smuls parul  
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K9 competition Aloe Vera Balsam K9 Competition Aloe Vera Nano Mist spray

K9 Competition Dematter Instant Conditioner

Balsamul Aloe Vera K9 ofera blanii un luciu fantastic, 
lasa blana usor de pieptanat avand si un efect anti-
electrizare.

Uscare rapida
Luciu fantastic 
Descalcire rapida

Aloe Vera Nano Mist este un balsam sub forma de 
spray ce nu necesita limpezire, cu efect antistatic rap-
id si cu puternic efect de descalcire. Face blana mai 
usor de pieptanat  si ii ofera acesteia un volum consid-
erabil. Potrivit pentru toate tipurile de par si animale 
(caini,pisici,cai…)

Efect Antistatic
Luciu natural
Efect magic descalcire

Crisp Mist Texturizer- spray ce confera fermitate 
parului ce are nevoie de volum.
Efect antistatic, ce descalceste, hidrateaza si protejea-
za blana, lasand-o usor de pieptanat. Scoate in evi-
denta luciul natural al blanii.

Fara alcool
Volum extrem
Luciu natural
Textura buna a blanii

DEMATTER SPRAY- spray balsam cu efect antistat-
ic, cu putere mare de hidratare si descalcire.

Face ca toate tipurile de blana sau par sa fie usor de 
pieptanat, oferindu-le un luciu remarcabil.

Previne incalcirea blanii cu rezultate de lunga durata.
Perfect pentru toate rasele.

Produs Cod
K9 Aloe Vera Conditioner 
300 ml

20-200

K9 Aloe Vera Conditioner
2.7 L

20-2027

K9 Aloe Vera Conditioner
5.7 L

20-2057

K9 Competition Styling Mist Spray K9 Competition Aloe Vera Intensive Coat Cure
K9 Competition Styling Mist Spray este un fixativ cu 
aroma fina ce confera parului fixare maxima,de lunga 
durata. Ofera volum parului,nu lasa o pelicula pe par 
si nu deterioreaza firul de par. 
Rezultate foarte bune si pentru parul uman.
Confera volum
Confera luciu si stralucire
Uscare rapida
Flexible,nelipicios
Lasa parul usor  de lucrat

K9 Competition Aloe Vera Coat Intensive Cure - Da-
torita compozitiei sale unice, cu un amestec eficient 
de vitamine,proteine, keratina si antioxidanti put-
ernici, ofera stralucire parului deteriorat/uscat si il 
hidrateaza in  profunzime.Efect bun de descalcire,im-
bunatatind rezistenta firului de par la periere.Poate fi 
folosit saptamanal ca tratament intensiv.
Efecte:hidrateaza perfect si in profunzime parul;
protejeaza impotriva deteriorarii si a efectelor nocive 
ale mediului;netezeste parul si ofera stralucire;
intareste si hraneste firul de par.

Produs Cod
K9 Styling Mist Extra Hold
300 ml

20-9000

Produs Cod
K9 Intensive Aloe Vera Coat 
Cure 500 ml

20-520

K9 Intensive Aloe Vera Coat 
Cure 2L

20-5220

Produs Cod
K9 Aloe Vera Nano Mist 
(Spray conditioner)  250 ml

20-300

K9 Aloe Vera Nano Mist 
(Spray conditioner) 2.7 L

20-3027

K9 Aloe Vera Nano Mist 
(Spray conditioner) 5.7 L

20-3057

Produs Cod
K9 Crisp Mist Texturizer 
250 ml

20-310

K9 Crisp Mist Texturizer
2.7 L

20-3127

K9 Crisp Mist Texturizer
5.7 L

20-3157

Produs Cod
K9 Dmatter Instant Condi-
tioner 250 ml

20-530

K9 Dmatter Instant Condi-
tioner 2.7 L

20-5327

K9 Dmatter Instant Condi-
tioner 5.7 L

20-5357

K9 Competition Crisp Texturizing Mist 
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K9 Competition Keratin+ Coat Repair Moisturizer
K9 KERATIN + Coat Repair Moisturizer este un 
spray balsam pe baza de proteine si D-panthenol ce 
ofera blanii o manevrabilitate extraordinara la peri-
ere,lasand blana catifelata, oferind totodata un luciu 
deosebit.

Se poate folosi pentru toate tipurile de blana.Reduce 
timpul de descalcire.Efect antistatic.

Produs Cod
K9 KERATIN + COAT REPAIR 
MOISTURIZER 300 ml

20-8000

K9 KERATIN + COAT REPAIR 
MOISTURIZER 2.7 L

20-8027

K9 KERATIN + COAT REPAIR 
MOISTURIZER 5.7 L

20-8057

K9 Competition Silk Shine K9 Competition Solutie curatarea urechilor
Silk Shine ofera o stralucire pentru toate tipurile de 
blana si par.Efect antistatic.

Solutia salvatoare pentru showuri.

Extrem de stralucitor
Economic
Salvator de timp

Ear Cleanser Sensitive – formula blanda si eficienta 
pentru curatarea urechilor. Dizolva ceara urat miros-
itoare. Se poate folosi de asemenea si ca masura pre-
ventiva.Nu contine alcool.Fara uleiuri esentiale.
Fara alcool
Pentru urechi sensibile
Potrivit pentru toate animalele

Produs Cod
K9 Silk Shine 30 ml 20-400

K9 Silk Shine 100 ml 20-420

Produs Cod
K9 EAR CLEANSER SENSI-
TIVE 150 ml

20-430

K9 Competition Keratin+ Moisture Sampon K9 Competition Keratin+ Moisture Balsam
K9 KERATIN+ Moisture Shampoo- este o formula 
delicata cu o componenta de restaurare pe baza de 
proteine si D-panthenol ce ofera blanii un aspect in-
credibil de sanatos si un luciu extraordinar.

Ideal pentru toate tipurile de blana.

Repara blana fragila , cu aspect mat. Reduce timpul 
de uscare.

KERATIN + Moist Conditioner este un balsam super 
hidratant si regenerator pe baza de proteine si D-pan-
thenol, ce confera blanii un aspect sanatos si neted cu 
o stralucire incredibila.

Potrivit pentru toate tipurile de par. 
Potrivit pentru parul deteriorat.
Scade timpul de uscare.

Produs Cod
K9 KERATIN + MOISTURE 
SHAMPOO 300 ml

20-400

K9 KERATIN + MOISTURE 
SHAMPOO 2.7 L

20-420

K9 KERATIN + MOISTURE 
SHAMPOO 5.7 L

20-6057

Produs Cod
K9 KERATIN + MOIST CON-
DITIONER 300 ml

20-7000

K9 KERATIN + MOIST CON-
DITIONER 2.7 L

20-7027

K9 KERATIN + MOIST CON-
DITIONER 5.7 L

20-7057

K9 Competition Aloe Vera Nano Mist spray

K9 Competition Aloe Vera Intensive Coat Cure

K9 Competition Crisp Texturizing Mist 
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K9 Competition Sterling Silver sampon

PCL Sampon Vitamin & Silk

K9 Competition Sterling Silver Balsam

PCL Sampon Lavanda

Sampon foarte eficient pentru evidentierea albului 
cat si a celorlalte culori. Curata in profunzime,dar si 
hidrateaza in acelasi timp. Nu usuca blana si ii da 
un aspect lucios.Inlatura petele de urina,murdaria si 
scoate galbenul din blana.

pH - 6 
Nu contine inalbitori, ca atare se poate folosi pe orice 
culoare de blana.

Acest sampon imbogatit cu provitamina B5 si pro-
teine din matase poate fi folosit la toate rasele,atat la 
cele cu par scurt ,cat si la cele cu par lung.
Este excelent pentru descalcirea blanurilor ca cele ale 
Afganului sau ale Maltesului, dar si a pisicilor per-
sane.
Pentru mai mult volum , folositi apa calda la limpe-
zire.Daca parul este uscat,incalcit sau imbacsit lim-
peziti cu apa rece.
Pentru rezultate optime folositi si balsam.

Sterling Silver Conditioner este singurul balsam cu 
efect de albire.Aceasta formula revolutionara pe baza 
de D-panthenol si keratina ofera blanii un aspect stra-
lucitor, lasand-o usor de pieptanat .Timp de uscare re-
dus. Potrivit pentru toate tipurile de par,dar si pentru 
toate animalele,rasele.

Nu contine inalbitori, putand fi astfel folosit si pe 
blanurile colorate.

Acest sampon imbogatit cu provitamina B5 ,proteine 
din matase  si extract de ulei de lavanda poate fi fo-
losit la toate rasele,atat la cele cu par scurt ,cat si la 
cele cu par lung.
Este considerat un sampon mai luxos decat cele din 
gama asemanatoare.Uleiul de lavanda are efect anti-
septic,antibacterial,efect calmant,cicatrizant si miros 
imbietor. Este un sampon ce se poate folosi zilnic.

Produs Cod
K9 Sterling Silver Shampoo
300 ml

20-6300

K9 Sterling Silver Shampoo
2.7 L

20-6327

K9 Sterling Silver Shampoo
5.7 L

20-6357

Produs Cod
Shampoo Vitamin & Silk 
300 ml

10-2100

Shampoo Vitamin & Silk 
2.7 L

10-2710

Shampoo Vitamin & Silk 
5.7 L

10-5710

Produs Cod
Shampoo Lavender 300 ml 10-2290

Shampoo Lavender 2.7 L 10-2729

Shampoo Lavender 5.7 L 10-5729

Produs Cod
K9 Sterling Silver Conditioner
300 ml

20-7200

K9 Sterling Silver Conditioner
2.7 L

20-7227

K9 Sterling Silver Conditioner
5.7 L

20-7257
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PCL Sampon Anti Matreata

PCL Sampon Anti Matreata

PCL Balsam cu Vitamin & Silk

PCL Sampon cu Rodii

PCL Sampon cu Rodii

PCL Balsam cu Lavanda

Sampon cu formula blanda anti matreata atat pentru 
blana scurta,cat si cea lunga si pentru toate rasele.
Previne uscarea pielii, matreata si mancarimea.

Pentru mai mult volum , folositi apa calda la limpe-
zire.Daca parul este uscat,incalcit sau imbacsit lim-
peziti cu apa rece.

Pentru rezultate optime folositi si balsam.

Sampon cu formula blanda anti matreata atat pentru 
blana scurta,cat si cea lunga si pentru toate rasele.
Previne uscarea pielii, matreata si mancarimea.

Pentru mai mult volum , folositi apa calda la limpe-
zire.Daca parul este uscat,incalcit sau imbacsit lim-
peziti cu apa rece.

Pentru rezultate optime folositi si balsam.

PCL Dog & Cat Vitamin & Silk Conditioner – balsam 
cu un efect antistatic impresionant. Pentru rezultate 
optime limpeziti cu apa rece sau lasati o urma de bal-
sam in blana. Dupa folosire blana ramane usor de 
pieptanat,iar timpul de uscare scade

PCL Dog & Cat Pomegranate Shampoo –sampon cu 
aroma delicata de rodie coapta.Acest sampon poate fi 
folosit la toate rasele,atat la cele cu par scurt ,cat si la 
cele cu par lung.
Este excelent pentru descalcirea blanurilor ca cele 
ale Afganului sau ale Maltesului, dar si a pisicilor 
persane.Pentru mai mult volum , folositi apa calda la 
limpezire.Daca parul este uscat,incalcit sau imbacsit 
limpeziti cu apa rece.
Pentru rezultate optime folositi si balsam.

PCL Dog & Cat Pomegranate Shampoo –sampon cu 
aroma delicata de rodie coapta.Acest sampon poate fi 
folosit la toate rasele,atat la cele cu par scurt ,cat si la 
cele cu par lung.
Este excelent pentru descalcirea blanurilor ca cele 
ale Afganului sau ale Maltesului, dar si a pisicilor 
persane.Pentru mai mult volum , folositi apa calda la 
limpezire.Daca parul este uscat,incalcit sau imbacsit 
limpeziti cu apa rece.
Pentru rezultate optime folositi si balsam.

PCL Dog & Cat Lavender Conditioner- prin adaosul 
de ulei de lavanda acest balsam intra in gama de lux 
a produselor de acest tip. Uleiul de lavanda are efect 
antiseptic,antibacterial,efect calmant,cicatrizant si 
miros imbietor. Balsamul este potrivit pentru toate 
tipurile de blana. Pentru rezultate optime limpeziti cu 
apa rece sau lasati o urma de balsam in blana.

Produs Cod
Dandruff/Mjäll Shampoo 
300 ml

10-2100

Dandruff/Mjäll Shampoo
2.7 L

10-2710

Produs Cod
Dandruff/Mjäll Shampoo 
300 ml

10-2100

Dandruff/Mjäll Shampoo
2.7 L

10-2710

Produs Cod
Lavender Conditioner/Balsam
300 ml

10-2390

Lavender Conditioner/Balsam
2.7 L

10-2739

Produs Cod
Pomegranate Shampoo 300 ml 10-2280

Pomegranate Shampoo  2.7 L 10-2728

Pomegranate Shampoo 5.7 L 10-5728

Produs Cod
Pomegranate Shampoo 300 ml 10-2280

Pomegranate Shampoo  2.7 L 10-2728

Pomegranate Shampoo 5.7 L 10-5728

Produs Cod
Conditioner/Balsam Vitamin & 
Silk 300 ml

10-2200

Conditioner/Balsam Vitamin & 
Silk  2.7 L

10-2720

Conditioner/Balsam Vitamin & 
Silk  5.7 L

10-5720

K9 Competition Sterling Silver Balsam

PCL Sampon Lavanda
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PCL Balsam cu Rodii

K9 Horse AloeVera Shampoo 

K9 Horse Blackout Shampoo 
2,7L

PCL Solutie eliminarea mirosurilor neplacute

K9 Horse Bright White Shampoo 

K9 Horse Cooper Tone Shampoo

PCL Dog & Cat Pomegranate Conditioner – balsam 
cu aroma delicata de rodie

Balsam cu un efect antistatic impresionant. Este ex-
celent pentru descalcirea blanurilor ca cele ale Afgan-
ului sau ale Maltesului, dar si a pisicilor persane.

Pentru rezultate optime limpeziti cu apa rece sau la-
sati o urma de balsam in blana. Dupa folosire blana 
ramane usor de pieptanat,iar timpul de uscare scade

Samponul recomandat de crescatori si dresori ce ofera 
intotdeauna rezultate exceptionale.

Sampon cu compozitie blanda,cu efect de calmare a 
pielii sensibile. Ingredientele sale – aloe vera, D-pan-
tenol si proteine de grau – ofera un echilibru intre ca-
pacitatea de hidratare a acestuia, precum si functia de 
reparare a parului distrus/uscat, ducand astfel la un 
par sanatos si stralucitor.

 Sampon pe baza de aloe vera ce ofera un luciu natural 
culorilor inchise.Neutralizeaza decolorarile din blana 
si scoate in evidenta dupa cateva spalari culoarea 
profunda a firului de par.Efect de hranire si calmare 
a pielii sensibile.

PCL Dog & Cat Stink Remover – 500 ml - solutie 
ce inlatura,neutralizeaza si absoarbe mirosurile 
neplacute. Se poate folosi pentru a crea un mediu 
proaspat:litiere,custi,canise,bai,bucatarii,spalatorii,-
covoare sau canapele. Elimina mirosurile neplacute de 
urina sau excremente de la animale, dar si alte miro-
suri cauzate de animale sau oameni. 

Este un sampon de albire cu formula blanda (D-pan-
tenol si proteine de grau – ofera un echilibru intre ca-
pacitatea de hidratare a acestuia, precum si functia 
de reparare a parului distrus/uscat, ducand astfel la 
un par sanatos si stralucitor),fara inalbitori si cu efect 
calmant pentru pielea sensibila.Scoate in evidenta al-
bul din blana intr-un mod spectaculos.
Revitalizeaza culoarea
Restaurator al parului distrus
Fara inalbitori
Economic

 Sampon pe baza de aloe vera ce ofera un luciu natural 
culorilor inchise- nuante de maro dupa cateva spalari. 
Efect de hranire si calmare a pielii sensibile.

Produs Cod
Stinkremover Original Arctic 
Blue 500 ml

10-400

Stinkremover Lemon 500 ml 10-401

Stinkremover Neutral 500 ml 10-403

Produs Cod
Pomegranate Conditioner 
300ml

10-2380

Pomegranate Conditioner
2.7 L

10-2738

Pomegranate Conditioner
5.7 L

10-5738

Produs Cod
K9 Aloe Vera Brighte White 
Shampoo 300 ml

30-130

K9 Aloe Vera Brighte White 
Shampoo 2.7 L

30-1327

K9 Aloe Vera Brighte White 
Shampoo 5.7 L

30-1357

Produs Cod
K9 Aloe Vera Copper Tone 
Shampoo  300 ml

30-150

K9 Aloe Vera Copper Tone 
Shampoo 2.7 L

30-1527

K9 Aloe Vera Copper Tone 
Shampoo 5.7 L

30-1557

Produs Cod
K9 Horse Aloe Vera Shampoo
300 ml

30-100

K9 Horse Aloe Vera Shampoo
2.7 L

30-1027

K9 Horse Aloe Vera Shampoo
5.7 L

30-1057

Produs Cod
K9 Aloe Vera Black Out 
Shampoo 300 ml

30-140

K9 Aloe Vera Black Out 
Shampoo 2.7 L

30-1427

K9 Aloe Vera Black Out 
Shampoo 5.7 L

30-1457

IOO% HORSEPOWER!com
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K9 Horse Sterling Silver Balsam
Sterling Silver Conditioner este singurul balsam cu 
efect de albire.Aceasta formula revolutionara pe baza 
de D-panthenol si keratina ofera blanii un aspect stra-
lucitor, lasand-o usor de pieptanat .Timp de uscare re-
dus. Potrivit pentru toate tipurile de par,dar si pentru 
toate animalele,rasele.

Nu contine inalbitori, putand fi astfel folosit si  pe 
blanurile colorate.

K9 Aloe Vera Lavender Shampoo
Sampon natural, cu efect calmant asupra pielii iritate.
Hidrateaza si repara firul de par. Descalceste, gra-
beste uscarea si economiseste timp.
Potrivit pentru toate rasele si  tipurile de par. 

Cu ulei de levantica
Miros natural proaspat

Produs Cod
K9 Aloe Vera Lavender Sham-
poo 300 ml

30-160

K9 Aloe Vera Lavender Sham-
poo 2.7 L

30-1627

K9 Aloe Vera Lavender Sham-
poov 5.7 L

30-1657

Produs Cod
K9 Sterling Silver Conditioner 
HORSE 300 ml

30-7200

K9 Sterling Silver Conditioner 
HORSE 2.7 L

30-7227

K9 Sterling Silver Conditioner 
HORSE 5.7 L

30-7257

K9 Horse Sterling Silver 
Shampoo Sampon foarte eficient pentru albire ce curata in pro-

funzime,dar si hidrateaza in acelasi timp. Nu usuca 
blana si ii da un aspect lucios.Inlatura petele de uri-
na,murdaria si scoate galbenul din blana.

pH - 6 

Nu contine inalbitori, ca atare se poate folosi pe orice 
culoare de blana.

Produs Cod
K9 Sterling Silver Shampoo 
HORSE 300 ml

30-6300

K9 Sterling Silver Shampoo 
HORSE 2.7 L

30-6327

K9 Sterling Silver Shampoo 
HORSE 5.7 L

30-6357

K9 Horse AloeVera Balsam 
Balsamul recomandat de crescatori si dresori ce ofera 
intotdeauna rezultate exceptionale. Lasa coama si co-
ada usor de pieptanat adaugand totodata si un luciu 
surprinzator. Efect antistatic, efect de respingere a 
parfului si a murdariei.

Luciu fantastic
Economic
Timp de uscare mic

Produs Cod
K9 Horse Aloe Vera Condi-
tioner 300 ml

30-200

K9 Horse Aloe Vera Condi-
tioner 2.7 L

30-2027

K9 Horse Aloe Vera Condi-
tioner 5.7 L

30-2057

K9 Horse Mira Shine Pompa flacoane K9
Spray pe baza de aloe vera cu efect magic antistatic si 
putere de descalcire. Face ca parul din coama si coada 
sa fie usor de pieptanat,iar parul primeste un luciu 
incredibil. Perfect pentru toti caii indiferent de rasa.

Pompa pentru  toate flacoanele K9 de 2.7 L si 5.7 L

Produs Cod
K9 Horse Mirra Shine 300ml 30-510

K9 Horse Mirra Shine 2.7 L 30-3127

K9 Horse Mirra Shine 5.7 L 30-3157

Produs Cod
Pelican pump till/to dunk/jug 
2,7 & 5,7 L

90-5040

PCL Solutie eliminarea mirosurilor neplacute

K9 Horse Bright White Shampoo 

K9 Horse Cooper Tone Shampoo
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Show Tech Sampon Sensational Salon

Show Tech Sampon Long & Clean Show Tech Sampon Herbal 

Show Tech Sampon Bright & Clean

Show Tech Balsam Sensational Salon

Acest balsam special contine extracte din plante, revitalizand blana si structura acesteia. 
Hidrateaza blana si ajuta la descalcirea acesteia, in acelasi timp reducand timpul de uscare. 
In urma utilizarii balsamului blana va avea un aspect matasos si usor de tuns si finisat.

Acest sampon delicat si moale este perfect pentru utilizarea de zi cu zi in saloanele de 
toaletaj, si este adecvat pentru toate rasele de caini si pisici. Samponul este hipoalergenic 
protejând impotriva iritatiilor si reactiilor alergice. Fabricat din ingrediente naturale, acest 
sampon este bio-degradabil si are un pH neutru.

Acest sampon de curatare profunda revitalizeaza blana lasandu-o stralucitoare si cu un 
miros placut. Bogat in substante nutritive, samponul este ideal pentru parul uscat, fara 
luciu sau deteriorat. Recomandat pentru toate rasele .

Un sampon natural, care curata in profunzime si revitalizeaza blana cainelui lasand-o 
lucioasa si cu un miros proaspat. Recomandat in special pentru indepartarea mirosurilor 
neplacute, lasand un parfum placut pentru o perioada indelungata. Potrivit pentru toate 
tipurile de blana.

Sampon de curatare profunda ce revitalizeaza blana lasand-o stralucitoare si cu un miros 
proaspat, placut.Potrivit pt toate tipurile de blana si varietatile de culoare.Contine poten-
tatori de culoare si stralucire care ajuta la restabilirea culorii originale a blanii
Ideal pentru caini, pisici, cai

 Sensational Salon Shampoo 5 L
                     41STE041

  Long & Clean Shampoo 5L
                 41STE035

       Herbal Shampoo  5L
               41STE038

Bright & Clean Shampoo  5L
               41STE032

 Sensational Salon Conditioner 5L
                     42STE009

Sensational Salon Shampoo 300 ml
                     41STE040

Long & Clean Shampoo  300ml
                   41STE040

 Herbal Shampoo 300ml
              41STE037

Bright & Clean Shampoo 300ml
                   41STE031

Sensational Salon Conditioner 300ml 
                       42STE008

1/5
dilutie

1/5
dilutie

1/5
dilutie

1/5
dilutie

1/5
dilutie

www.petguru.ro

office@petguru.ro

0755-956 692
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Show Tech Pro Brightening 15 sampon

Show Tech Pro Flea & Tick  Shampoo

Show Tech Pro Romance 2 in 1 sampon 

Show Tech Pro Super Clean 40 

Show Tech Sampon Uscat Show Tech Balsam Pro Revitalizing 

Un sampon profesional ,de curatare care indeparteaza si cele mai ïncapatanate” pete si 
mirosuri. Acest sampon foarte concentrat pe baza de ulei de cocos contine ingrediente active 
care ajuta la accentuarea culorii natural a blanii. Este recomandat pentru toate tipurile de 
blana. 

Un sampon foarte eficient impotriva purecilor si capuselor. Aplicati samponul dupa ume-
zirea blanii si lasati sa actioneze timp de 5 minute. Clatiti bine. Cainele poate fi spalat a 
doua oara cu samponul normal.

Ideal pentru caini, pisici si cai.Este sigur pentru toate tipurile de blana si piele , chiar si 
pentru cele mai sensibile . Contine un balsam hidratant pentru a revitaliza blana, lasand-o 
moale si stralucitoare cu parfum de durată . Pro Romance sampon este perfect pentru uti-
lizarea de zi cu zi în saloanele profesionale, dar si acasa de catre proprietari.
Este bio- degradabil .

Sampon crema profesional pentru caini si pisici, foarte concentrat, special creat pentru a cu-
rati in profunzime atat blana, cat si pielea. Conține ingrediente active pentru a neutraliza 
mirosurile neplăcute lăsând blana curată și strălucitoare , cu o prospețime de lungă durată .
Se poate folosi pe toate tipurile si culorile de blana. Se limpezeste usor si repede.

Sampon uscat sub forma de pudra ideal pentru pui, caini in varsta sau pisici carora nu le 
place sa fie spalate sau pentru orice situatie de urgenta. Foarte usor de aplicat, lasa un 
parfum placut de lavanda.

Presarati samponul masati bine, dupa care pieptanati bine blana.

Tratament concentrat natural sub forma de balsam. Intensifica luciul si reda structura 
parului.

Contine keratina, colagen si pro vitamina B5 cu ajutorul carora parul va fi usor de descalcit.

 Pro Brightening 15 Shampoo  3,8L
                      41STE014

 Pro Flea & Tick Shampoo  3,8L
                      41STE022

  Pro Romance 2 in 1 Shampoo 5L
                      41STE003

 Pro Brightening 15 Shampoo 1L
                      41STE015

 Pro Flea & TickShampoo 1L
                      41STE021

 Pro Romance 2 in 1 Shampoo 1L
                      41STE002

 Pro Super Clean 40 Shampo 1L
                      41STE018

            Sampon uscat 100 gr
                      41STE024

            Balsam Pro Revitalizing 5L
                      42STE005

 Pro Brightening 15 Shampoo 200 ml
                      41STE016

 Pro Flea & Tick Shampoo 200 ml
                      41STE020

 Pro Romance 2 in 1 Shampoo 200 ml
                      41STE001

1/5
dilutie

1/15
dilutie

1/40dilutie1/40dilutie
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Chris Christensen Smart Wash 
50  Shampoo Cherry & Oats

Chris Christensen Smart Wash 
50  Shampoo  Jungle Apple

Chris Christensen Smart Wash 
50  Shampoo Papaya

Chris Christensen Smart Wash 
50  Shampoo Vanilla

Chris Christensen Smart Wash 
50  Shampoo Tropical Breeze

Chris Christensen Smart Wash 
50  Shampoo Chamomile

 SmartWash 50 Cherry & Oats sampon  354ml
                           41CCS021

 SmartWash 50 Jungle Apple sampon  354ml
                           41CCS023

 SmartWash 50 Papaya sampon  354ml
                           41CCS017

 SmartWash 50 Vanilla sampon  354ml
                           41CCS048

 SmartWash 50 Tropical Breeze sampon  354ml
                           41CCS019

 SmartWash 50 Chamomile sampon  354ml
                           41CCS046

 SmartWash 50 Cherry & Oats sampon  3.8L
                           41CCS022

 SmartWash 50 Jungle Apple sampon  3.8L
                           41CCS024

 SmartWash 50 Papaya sampon  3.8L
                           41CCS018

 SmartWash 50 Vanilla sampon  3.8L
                           41CCS049

 SmartWash 50 Tropical Breeze  sampon  3.8L
                           41CCS020

 SmartWash 50 Chamomile sampon  3.8L
                           41CCS047

Sampon incantator cu miros placut si foarte concentrat, 
putand fi folosit in dilutie de pana la 50:1. Facut pentru 
a curata in profunzime fara a priva blana de uleiurile 
esentiale de care are nevoie.Lasa pielea si blana curate, 
stralucitoare si cu miros placut de cirese. 
Se poate folosi pe orice tip de blana.

sampon pentru curatare profunda
potrivit pentru toate tipurile de blana 
potrivit pentru caini si pisici 
aroma proaspata de mar, subtila si nu coplesitoare 
nu provoaca mancarime
delicat cu mainile groomerului

sampon pentru curatare profunda
potrivit pentru toate tipurile de blana 
potrivit pentru caini si pisici 
aroma proaspata de papaya, subtila si nu coplesitoare 
nu provoaca mancarime
delicat cu mainile groomerului

Sampon incantator cu miros placut si foarte concentrat, 
putand fi folosit in dilutie de pana la 50:1. Facut pentru 
a curata in profunzime fara a priva blana de uleiurile 
esentiale de care are nevoie.Lasa pielea si blana curate, 
stralucitoare si cu miros placut de vanilie. 
Se poate folosi pe orice tip de blana.

Sampon incantator cu miros placut si foarte concentrat, 
putand fi folosit in dilutie de pana la 50:1. Facut pentru 
a curata in profunzime fara a priva blana de uleiurile 
esentiale de care are nevoie.Lasa pielea si blana curate, 
stralucitoare si cu miros placut tropical. 
Se poate folosi pe orice tip de blana.

Sampon incantator cu miros placut si foarte concentrat, 
putand fi folosit in dilutie de pana la 50:1. Facut pentru 
a curata in profunzime fara a priva blana de uleiurile 
esentiale de care are nevoie.Lasa pielea si blana curate, 
stralucitoare si cu miros placut de musetel. 
Se poate folosi pe orice tip de blana.
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Chris Christensen Smart Rinse 
Conditioner Cherry & Oats

Chris Christensen Smart Rinse 
Conditioner Jungle Apple

Chris Christensen Smart Rinse 
Conditioner Papaya

Chris Christensen Smart Rinse 
Conditioner Vanilla

Chris Christensen Smart Rinse 
Conditioner Chamomile

Chris Christensen Smart Rinse 
Conditioner Tropical Breeze

 SmartRinse Cherry & Oats balsam  354ml
                           42CCS016

 SmartRinse Jungle Apple balsam  354ml
                           42CCS018

 SmartRinse Papaya balsam  354ml
                           42CCS016

 SmartRinse Vanilla balsam  354ml
                           42CCS033

 SmartRinse Tropical Breeze balsam  354ml
                           42CCS014

 SmartRinse Chamomile balsam  354ml
                           42CCS031

 SmartRinse Tropical Breeze balsam  3.8L
                           42CCS015

 SmartRinse Chamomile  balsam  3.8L
                           42CCS032

 SmartWash 50 Cherry & Oats sampon  3.8L
                           41CCS017

 SmartWash Jungle Apple sampon  3.8L
                           41CCS019

 SmartRinse Papaya balsam  3.8L
                           41CCS017

 SmartRinse Vanilla balsam  3.8L
                           41CCS034

Balsam cu miros incantator potrivit pentru toate tipurile 
de blana.
Hidrateaza si calmeaza pielea uscata si iritata.
Se poate folosi atat la caini, cat si la pisici

Balsam cu miros incantator potrivit pentru toate tipurile 
de blana.
Hidrateaza si calmeaza pielea uscata si iritata.
Se poate folosi atat la caini, cat si la pisici

Balsam cu miros incantator potrivit pentru toate tipurile 
de blana.
Hidrateaza si calmeaza pielea uscata si iritata.
Se poate folosi atat la caini, cat si la pisici

Balsam cu miros incantator potrivit pentru toate tipurile 
de blana.
Hidrateaza si calmeaza pielea uscata si iritata.
Se poate folosi atat la caini, cat si la pisici

Balsam cu miros incantator potrivit pentru toate tipurile 
de blana.
Hidrateaza si calmeaza pielea uscata si iritata.
Se poate folosi atat la caini, cat si la pisici.

Balsam cu miros incantator potrivit pentru toate tipurile 
de blana.
Hidrateaza si calmeaza pielea uscata si iritata.
Se poate folosi atat la caini, cat si la pisici.
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