


 „Anju Beaute Paris“ istorija prasidėjo 1994m. Anjou 

mieste Prancūzijoje, kai šunų ir kačių mylėtojai bei 

veisėjai nusprendė susiburti ir sukurti geriausius ir 

draugiškiausius gyvūnų priežiūros produktus. Pra-

ėjus beveik 25 metams nuo įmonės įkūrimo, „Anju 

Beaute Paris“ kosmetika buvo pripažinta profesionaliu 

prekės ženklu daugiausiai naudojamu pačių šunų ir 

kačių augintojų-profesionalų parodose ir grožio 

salonuose. 

 

 „Anju Beaute Paris“ laboratorija sukūrė išskirtines 

grožio ir priežiūros produktų receptūras remdamasi 

naujausiais kosmetologijos pasiekimais. Todėl pro-

duktai yra glaudaus bendradarbiavimo su biochemijos 

inžinieriais, veterinarais ir biokosmetikos specialistais 

rezultatas. Visi ingredientai yra draugiški aplinkai, 

biologiškai skaidūs, augalinės kilmės, dermatologiškai 

ištirti laboratorijoje. Jie prisitaiko prie gyvūno odos ir 

kailio. Produktų pakuotės yra perdirbamos. 

APIE ĮMONĘ



 ASORTIMENTAS 

 „Excellence PRO“ linija yra skirta profesionaliam šunų 

ir kačių kailio paruošimui. Juose sudėtos naujausios 

kosmetologijos srities žinios. Šios linijos produktai yra 

laikomi etalonais Prancūzijoje. 

 „Classic“ linijos asortimentas skirtas kasdienei šunų ir 

kačių kailio priežiūrai. Ideliai tinka kasdieniam 

naudojimui namuose, norint išmaudyti ir palepinti 

augintinius. Tai profesionalūs rezultatai namuose!

 Kvapieji vandenys - subtilūs kvapai, skirti tobulam 

Jūsų augintinio kailio ruošimui. Be alkoholio ir ne-

veikia natūralaus gyvūno odos pH.

 Šepečiai pagaminti iš ąžuolo medienos! Ergo-

nomiškas jų dizainas patogus ir malonus naudoti. 

Šepečiai pašalins negyvas ląsteles ir plaukų perteklių 

nuo Jūsų augintinio kailio. Pritaikyta kiekvienai šunų 

ir kačių veislei.
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Švelnus, giliai valantis šampūnas, kurio 

pagrindą sudaro augalinės kilmės 

aktyviosios dalelės. Sukurtas nau-

doti reguliariai arba kartkar-

tėmis, tinka visiems šunims ir 

katėms, nepriklausomai nuo 

veislės, kailio tipo ar spalvos, ku-

rių kailis ir oda yra geros būklės. 

Panamos medžio žievės ir pasifloros 

ekstraktai sustiprina odos drėkinimą ir 

apsaugą. Praturtintas vitaminais ir organinėmis poline-

sočiosiomis rūgštimis, pasifloros ekstraktas minkština ir 

atgaivina kailį. 

 Nealergizuojantis, praturtintas proteinais, lengvai naudoja-

mas, suteikiantis švaros, grožio ir gyvybingumo šampūnas.

  HERBAL - Šampūnas su proteinais. Panamos medžio 

žievės ekstraktas - pasiflora - provitaminai. Visoms 

veislėms ir visiems kailių tipams. 

 ENERGIE PURE - Švelnaus poveikio 

balansuojantis šampūnas. Gyvū-

nams, turintiems jautrią ar lin-

kusią į alergijas odą. Idealiai 

tinka lauke gyvenantiems šu-

nims ir laktuojančioms kalėms. 

Taip pat nepakeičiamas darbi-

niams/ tarnybiniams šunims, 

kadangi jų kailis neturi turėti 

jokio pašalinio kvapo. 

„PRO“ LINIJOS BAZINIAI ŠAMPŪNAI

 Šis unikalus šampūnas praturtintas provitaminais, kviečių 

proteinais bei oligoelementais (mineralais, būtinais norma-

liai plauko struktūrai palaikyti). Šios sudedamosios dalys, 

kartu su vandenyje tirpiu lotoso ekstraktu ir ženšeniu, 

sukuria visoms veislėms tinkantį giliai valantį šampūną, 

kuris išlaiko gyvūno odos ir kailio natūralią būklę. Tinkamas 

naudoti taip dažnai, kaip reikia. Išplovus nėra būtina džio-

vinti, nes nepalieka „drėgno kailio“ kvapo, pakanka gerai 

nusausinti rankšluosčiu.
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 Ypatingas antialerginis šampūnas, sukurtas iš aktyvių 

natūralių medžiagų ir skirtas švelniam 

mažylių  (šuniukų ir kačiukų) prau-

simui po atjunkymo. Šampūnas 

išlaiko kailio struktūrą ir balan-

są. Pasiflora ir provitaminai 

sustiprina kailio apsaugą ir su-

teikia žvilgesio. Lengvai naudo-

jamas, turintis turtingą, švelnią 

tekstūrą bei malonų vanilės aromatą. 

Yra toks švelnus, kad galima naudoti taip 

dažnai, kaip reikia. Dėl natūralaus pH lygmens taip pat reko-

menduojamas gyvūnams, turintiems labai jautrią odą. 

Mažylių kailio priežiūra nuo pat ankstyvųjų dienų. Šam-

pūnas užtikrina sveiką odą ir kailį ateityje, taip pat sumažina 

alergijos riziką.

 

 VITALITE POILS DURS - Šampūnas specialiai skirtas 

šiurščiaplaukiams šunims. Išlaiko tvirtą ir šiurkščią kailio 

tekstūrą. Tinka visų veislių šiurkščiaplaukiams ir trum-

paplaukiams šunims. 

 “PRO“ LINIJOS BAZINIAI ŠAMPŪNAI

 DOUCEUR EXTREME - Specialus mažylių šampūnas. 

Visoms veislėms ir visiems kailių tipams. 

 Šampūnas giliai valo kailį jo ne-

minkštindamas ir išlaikydamas 

gerą jo būklę, o sudėtyje esantys 

augaliniai ekstraktai suteikia 

gaivinantį pojūtį. Panamos žie-

vės ekstraktas padeda apsau-

goti odą dėl sudėtyje esančių au-

galinių saponinų, pasižyminčių 

drėkinančiomis savybėmis. Žalioji 

citrina yra praturtinta vitaminais, kurie gerina 

kailio struktūrą išlaikydami jo šiurkštumą ir uždarą tekstūrą, 

o žaliosios citrinos sutraukiančios ir tonizuojančios savybės 

suteikia kailiui standžią ir kietą išvaizdą. Provitaminai 

duoda kailiui papildomą drėkinimą ir blizgesį. Šampūnas 

tinka terjerams ir visoms šiurkščiaplaukių šunų veislėms.
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 „PRO“ LINIJOS FUNKCINIAI ŠAMPŪNAI

 

 Giliai valantis šampūnas, sukurtas 

valyti, dezinfekuoti ir dezodoruoti 

nešvarų ar dvokų kailį, neprik-

lausomai nuo užteršimo kilmės. 

Sukurtas iš natūralių sudeda-

mųjų dalių. Kamparas pasižymi 

dezodoruojančiomis, antisep-

tinėmis, giliai valančiomis savy-

bėmis, atgaivina ir reguliuoja sebu-

mo susidarymą. Varnalėša teigiamai 

veikia nedideles dermatologines problemas, tuo pačiu metu 

užtikrindama sveiką ir gražią kailio tekstūrą. Provitaminai 

suteikia papildomo žvilgesio ir drėgmės. 

 PURIFANT CAMPHERE - Giliai valantis, dezodoruojantis 

šampūnas. Valo kailį, naikiną nemalonų kvapą. Turi 

antiseptinių, nešvarumus šalinančių sudėtinių dalių. 

Tinka visoms veislėms ir kailio tipams. 

 CADE PREMIUM - Ypač efektyvus šampūnas nuo pleis-

kanų. Sudėtis praturtinta kadagio 

deguto al iejumi,  kuris  turi 

gydomųjų savybių ir natūraliai 

veikia prieš pleiskanas ir para-

zitus. 

 Šampūnas taip pat pasižymi 

išskirtine savybe - padeda nu-

riebalinti odą ir kailį. Norėdami 

išlaikyti sveiką odą ir purų kailį 

šampūną naudokite taip dažnai, kaip 

reikia. Gali būti naudojamas kaip gydomoji priemonė.
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 VITAL FORCE - Šampūnas su keratinu, atstato plauko 

struktūrą ir suteikia minkštumo bei blizgesio. 

„PRO“ LINIJOS FUNKCINIAI ŠAMPŪNAI

Švelnus šampūnas su augaliniu keratinu giliai maitina ir 

restruktūrizuoja plauką. Keratinas - tai 

molekulė, natūraliai esanti plau-

kuose. Džiovinimas fenu, šukavi-

mas gali ją pažeisti. Šampūnas su 

keratinu veiks tose vietose, kur 

pažeista kailio struktūra. Kera-

tinas kartu atstatys ir pamaitins 

visą kailį, atsistatys natūralus 

plauko keratinas. Sudėtis pratur-

tinta vitaminu B9. Kailis taps skais-

tesnis, minkštesnis. Maloniai kvepia, neturi sunkinančio 

efekto.

 

 DEGREASE - Giliai valantis ir riebalus šalinantis 

šampūnas. Visoms veislėms ir visiems kailio tipams. 

 

 Vis daugiau gyvūnų kenčia nuo se-

borėjos. Tai atsiliepia sunkiomis 

odos ligomis, nušiurusiu kailiu 

bei sąvėlomis. Šampūnas yra 

sukurtas tam, kad apsaugotų 

kailį nuo pažeidimų, neleistų 

jam veltis ir tuo pačiu apsaugotų 

odą. Šampūnas kontroliuoja 

seborėjos požymius ir palaiko kailio 

struktūrą. Praturtintas vitaminais, 

mineralais, amino rūgštimis, oligo-elementais ir baltąja 

dilgėle, šampūnas remineralizuoja, tonizuoja ir stimuoliuoja 

kailį bei odą. B grupės vitaminai užtikrina žvilgantį kailį ir 

tinkamą odos drėgnį. Baltosios dilgėlės komponentų dėka, 

šis šampūnas gali būti naudojamas kaip gydomasis.
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„PRO“ LINIJOS SPALVĄ RYŠKINANTYS ŠAMPŪNAI

 Unikali formulė, kurios sudėtyje yra ryškias 

spalvas išlaisvinančių ir ryškinančių 

komponentų, įsigeria giliai į plauko 

sudėtį. Būtent šis šampūnas buvo 

kurtas specialiai rudiems ir rudo 

atspalvio kailiams, kad išryškin-

tų jų gražią kaštoninę spalvą. 

Arklio kaštono ekstraktas stimu-

liuoja kraujo cirkuliaciją ir turi 

priešuždegiminių savybių. Provi-

taminai suteikia blizgesio ir apsaugo 

kailį nuo išsausėjimo. Reguliarus šampūno nau-   

 Kreminės spalvos kailis turi daug skirtingų atspalvių - nuo 

subtilaus smėlinio iki gilaus gintarinio tono. Šampūnas iš-

ryškina spalvos atspindžius, pagyvina 

blizgesį ir intensyvumą visų auksi-

nių, kreminų, smėlinių, abriko-

sinių ir gintarinių atspalvių kai-

liui. Spalvą išryškinantis efektas 

yra išgaunamas dėl dviejų in-

gredientų - paprastojo rėžiuko ir 

provitaminų. Rėžiukas išryškina 

naturalią spalvą, aktyviosios jo da-

lelės įsiskverbia į plauką ir apsaugo jį 

džiovinimo metu. Taip pat rėžiukas 

tonizuoja ir stimuliuoja odą, padeda reguliuoti sebumo 

susidarymą. Provitaminai stiprina blizgesį ir išlaiko drėgmę. 

Spalvos išryškinimo efektas yra kaupiamasis - naudokite 

šampūną reguliariai, tuomet kailio spalvos intensyvumas 

išsilaikys ilgesnį laiką.

 

 dojimas palaiko ir išryškina rudo kailio atspalvius. 

 HAVANE - Spalvą ryškinantis šampūnas. Sustiprina kailį 

ir padidina kailio apimtį. Išryškina šiltus rudos spalvos ir 

ryškius šokoladinius kailio atspalvius. 

 ABRICOT - Atgaivinantis ir išryškinantis kreminio, 

auksinio ir abrikosinio kailio spalvą šampūnas. 
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 DIAMANT - Išlaisvina šviesių ir pilkų spalvų kailius. 

Neleidžia kailiui geltonuoti. Visoms veislėms su šviesiais, 

pilkais ir melsvais kailio atspalviais. 

  BLANCHEUR - Atgaivina ir sustiprina baltos spalvos 

kailio žvilgesį.  

 Tikras grožio priežiūros šampūnas, kuriame esantis akty-

vusis ramunėlių ekstraktas išryškina, atgai-

vina baltos spalvos kailio žvilgesį ir in-

tensyvumą. Spalva išryškėja dėl 

amfoterinių drėkinamųjų dalelių, 

kurios padeda plaukui išlaikyti 

spalvos molekules plovimo ir 

džiovinimo metu. Provitaminai 

stiprina blizgesį ir suteikia kailiui 

drėgmės. Balinantis efektas yra 

kaupiamasis - naudokite šampūną 

reguliariai, tuomet kailio baltumas 

išsilaikys ilgesnį laiką.

„PRO“ LINIJOS SPALVĄ RYŠKINANTYS ŠAMPŪNAI

 

 Unikali šampūno formulė, jos pagrindą sudaro ramunėlės. 

Provitaminų dėka užkertamas kelias dehid-

ratacijai. Dėl specialių kompleksų, 

esančių sudėtyje, plovimo metu 

kailis pasisavina reikiamas me-

džiagas ir įsisavina spalvą. Spal-

vos išryškinimo efektas yra 

kaupiamasis - naudokite šampū-

ną reguliariai ir tuomet kailio 

spalvos intensyvumas išsilaikys 

ilgesnį laiką. 
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 „PRO“ LINIJOS SPALVĄ RYŠKINANTYS ŠAMPŪNAI

  EBENE - Intensyvios juodos spalvos kailis turi atrodyti 

vientisas ir spindintis. 

 Šampūnas sukurtas taip, kad veikliosios medžiagos išryš-

kintų juodo arba beveik juodo kailio spindėsį. 

Spalvos išryškinimas vyksta dėka am-

foterinių drėkinamųjų dalelių, ku-

rios padeda plaukui išlaikyti 

spalvos molekules plovimo ir 

džiūvimo metu. Aloe Vera yra 

turtinga organinėmis rūgštimis 

ir yra stiprus antioksidantas. 

Taip pat yra UV apsauga, dėl ku-

rios kailis neparuduoja. Provi-

taminai suteikia blizgesio ir drėkina 

kailį. Spalvos išryškinimo efektas yra kaupiamasis - 

naudokite šampūną reguliariai, tuomet kailio spalvos 

intensyvumas išsilaikys ilgesnį laiką.
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 Išskirtinis ir unikalus kondicionuojantis šampūnas su apim-

ties suteikiančiomis katijonų dalelėmis. Specialiai sukurtas 

suteikti kailiui stiprumo, apimties, purumo 

ir lengvumo efektą. Puikiai veikian-

čios teigiamo krūvio jonų (kati-

jonų) dalelės skatina kailio struk-

tūros atsinaujinimą ir purumą, 

tuo pačiu metu išlaiko odos ba-

lansą. Sustiprėja plauko elas-

tingumas, plaukas tampa labiau 

apsaugotas. Katijonai apsaugo ir 

skatina keratino atsinaujinimą, kailis 

tampa švelnesnis ir šukavimas tampa 

lengvesnis, taip pat sutrumpėja džiūvimo laikas. Praturtintas 

proteinais, oligoelementais, mineralais ir vitaminais. 

Bambuko šerdis ir kviečių gemalai stimuliuoja aprūpinimą 

maistingosiomis medžiagomis. Provitaminas B5 suteikia 

žvilgesio ir drėgmės. 

 

 „PRO“ LINIJOS KONDICIONUOJANTYS ŠAMPŪNAI

 CACHEMIRE - Kondicionuoja ir suteikia švelnumo, 

atstato kailio savybes, suteikia minkštumo ir blizgesio. 

Skirtas gyvūnams, turintiems  ilgą ir vidutinio ilgumo kai-

lį, kuriam reikia švelnumo.           

  TEXTURE - Apimties suteikiantis kondicionuojantis 

šampūnas. Kondicionuoja, suteikia apimties ir purumo. 

Ilgaplaukiams ir pusiau ilgo plauko gyvūnams, kurių 

kailiui reikia purumo. 

 Stulbinančiai sodrus kondicionuojantis ir švelnumo sutei-

kiantis šampūnas, kurio sudėtis pagrįsta natūraliais 

aktyviaisiais augalų ekstraktais. Sukurtas 

maitinti, drėkinti, pagerinti ir atkurti 

plono kailio tekstūrą ar suteikti 

tankiam kailiui švelnumo. Bend-

ras neriebių aud nių taukų, Mo-

noi de Tahiti aliejaus ir hidroli-

zuoto kašmyro veikimas užtikri-

na odos balansą, sustiprina plau-

ko struktūrą ją atkurdamas ir pa-

dengdamas plaukus iki pačių galiu-

kų. Provitaminai suteikia minkštumo ir 

blizgesio. Šampūnas padeda ataugti kailiui, todėl taip pat 

rekomenduojamas kaip gydymo priemonė esant sausam, pa-

žeistam ar lužinėjančiam bet kokios tekstūros ar ilgio kailiui.
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OPTIMUM CARE - Maitina-

masis balzamas, praturtintas 

aukšto efektyvumo katijoni-

nėmis veikliosiomis medžia-

gomis. 

„PRO“ LINIJOS BALZAMAI IR KAUKĖS 

 Jos sustiprina plaukų elastingumą, 

struktūrą ir atsparumą. Apsaugo nuo keratino praradimo ir 

stimuliuoja jo gamybą, palengvina šukavimą ir sutrumpina 

džiūvimo laiką. Kviečių gemalų ekstraktai turi maitinamąjį 

poveikį, suteikia kailiui gyvybingumo ir nepriekaištingo 

blizgesio. Provitaminai padidina blizgesį ir palaiko plauko 

drėgmę. Šis maitinamasis balzamas neapsunkina plauko ir 

pasižymi antistatiniu poveikiu. Todėl gali būti naudojamas 

tiek plonam, tiek storam kailiui. Tinka mažyliams.

 CREME RINSE - Maitinamasis balzamas, suteikiantis 

kailiui švelnumo, blizgesio. Apsaugo nuo sąvėlų, pa-

lengvina šukavimą. Taukmedžio sviestas – Kviečių 

gemalai – Provitaminai. Tinka visoms veis-

lėms ir visiems kailio tipams, taip pat 

tinka ir pažeistam kailiui.

 Išskirtinis maitinamasis, lygi-

namasis balzamas po plovimo, 

apsaugantis nuo sąvėlų bei 

praturtintas tiarų aromatu. Ši 

priemonė palengvina priežiūrą, 

neapsunkina kailio ir idealiai 

tinka prieš šukavimą. Naujausios 

kartos polimerai sumažina plaukų trintį 

ir turi maitinamąjį poveikį tiek sausam, tiek šlapiam kailiui, 

kailio priežiūra yra lengvesnė. Akivaizdžiai matomas kondi-

cionavimo poveikis tęsiasi ilgą laiką, neapkrauna kailio ir 

išsaugo plauko natūralų elastingumą. Ši unikali formulė 

sujungia taukmedžio sviesto ir kviečių gemalų minkš-

tinamąsias, apsaugines ir atnaujinamąsias savybes, todėl tai 

yra išskirtinis produktas sausam ir pažeistam kailiui. Jis 

atstato kapiliarų pluoštą iki galiukų, 

padengia plaukus bei apsaugo nuo 

statiškumo. 
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“PRO“ LINIJOS BALZAMAI IR KAUKĖS

 VITAL FORCE - Atstatanti ir atgaivinanti kaukė. Su 

keratinu ir taukmedžio sviestu. 

 Atkuria ir atstato plauko struktūrą. Atgaivina pažeistą kailį. 

Tinka visų veislių ir visų kailio tipų 

gyvūnams. Ši apsauginė kaukė su 

augaliniu keratinu specialiai su-

kurta pažeistam, nusilpusiam ir 

išsausėjusiam kailiui. Skirta 

naudoti po maudymo šampūnu. 

Kaukė sustiprina ir atgaivina 

pažeistą plauką. Sudėtyje esantis 

keratinas atstato vidinę plauko 

struktūrą.

BEAUTY CARE - Maitinanti ir atstatanti plauko 

struktūrą kaukė.

 Kukurūzų aliejus turi atstatomųjų ir apsauginių savybių. 

Kaukė atstato pažeistą plauką ir 

užtikrina nepriekaištingą plauko 

žvilgesį, praturtinta vitaminu E. 

Ši priemonė palengvina prie-

žiūrą ir neapsuknina kailio. 

Tinka visų veislių ir visų tipų 

gyvūnams.
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Šio antistatinio purškiklio nuo sąvėlų pagrindą sudaro 

emulsija, kuri susideda iš greitai išgaruojančio kosmetinio 

silikono ir vandens. Jis toks efektyvus, kad 

suteikia nepriekaištingą kailio iš-

vaizdą neišraunant poplaukių. 

Nenuodingas ir nesukeliantis 

alergijos. Nesutepa kailio. Vi-

siškai saugus naudoti.  Silikonas 

ir vanduo poveikį daro plauko 

šerdyje, išnarplioja, išlygina jį. 

Tuo pačiu šukavimas bei priežiūra 

tampa lengvesni, kadangi kailis yra 

drėkinamas bei jam suteikiamas žvil-

gesys. Purškiklis gali būti naudojamas ant sauso ar šiek tiek 

drėgno kailio taip dažnai, kaip reikia, geriau prieš plovimą 

šampūnu, tam, kad priežiūra taptų lengvesnė. Reko-

menduojama priemonę naudoti tarp maudymų šukuojant, 

kad būtų apsaugota nuo sąvėlų susidarymo.  
 

„PRO“ LINIJOS PURŠKIKLIAI

 VITAL FORCE LOTION - Nenuplaunamas losjonas su 

keratinu, atkuria, atgaivina kailį ir palengvina 

iššukavimą. Tinka visų veislių ir visų 

kailio tipų gyvūnams. 

Šis nenuplaunamas, sąvėlas šali-

nantis losjonas su dviejų rūšių 

keratinu taip pat yra ir prie-

žiūros priemonė. Jis pagerina 

plaukų elastingumą bei su-

stiprina plaukų kaukės ir šam-

pūno poveikį. Keratinas stiprina 

pažeistą kailį. Kartu naudojant šam-

pūną ir losjoną plaukas bus giliai maitinamas 

ir atkuriamas nuo pat šaknų. Losjonas taip pat praturtintas 

drėkinančiomis medžiagomis. Jo lengva, permatoma ir 

rožinė tekstūra su vaisiniu gėlių aromatu suteikia kailiui 

blizgesio ir ryškumo. Galima naudoti ant sauso arba drėgno 

kailio po maudymo šampūnu.

  BI PHASE - Skubi priemonė nuo sąvėlų. 

12



 „PRO“ LINIJOS PURŠKIKLIAI

 AISANCE - Nenuplaunamas, šampūną pakeičiantis, 

dezodoruojantis valiklis. Visoms veislėms ir visiems kailio 

tipams. 

 Šis puikus nenuplaunamas valiklis ir gai-

vinamasis losjonas yra efektyviausias 

ir lengviausias būdas nuprausti 

gyvūną, kuris nemėgsta vandens 

arba negali būti išmaudytas. 

Valiklis tausoja kailio struktūrą, 

valo kailį ir odą, suteikia kailiui 

žvilgesio, o dezodorantas palieka 

malonų gaivumo aromatą. Valiklis 

idealiai tinka, kai reikia skubaus 

maudymo. 

  ABSOLU -  Priemonė sąvėloms šalinti

 Greito veikimo ir išskirtinai profesionalios kokybės anti-

statinis purškiklis sudarytas iš 100% kosmetinių silikonų, 

kurie sugrąžina kailiui nepriekaištingą išvaizdą per re-

kordiškai trumpą laiką, neišrauna pavilnės, net kai kailis 

labai susivėlęs. Netoksiškas ir nesukeliantis 

alergijos, nepalieka jokių žymių ant 

kailio. Veikdami silikonai padengia 

kiekvieną plauką  jų nedžio-

vindami, suteikia žvilgesio bei 

saugo ir drėkiną hidrolipidinę 

plauko plėvelę. Šis apsauginis, 

bet pralaidus sluoksnis išsaugo 

plauko lankstumą ir elastiškumą 

bei apsaugo nuo purvo. Purškia-

mas ant sąvėlų esant sausam kailiui 

taip dažnai, kaip reikia, geriausia prieš maudymą 

šampūnu, jog šukavimas būtų lengvesnis ir džiovinimo 

laikas trumpesnis. 
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 Pagamintas iš naujausių kos-

metinių ingredientų, sudėtyje 

turi gaivinančio poveikio žalio-

sios citrinos ekstraktų. Purškiklis 

kailiui suteikia minkštumo ir žvil-

gesio, kirpimą padaro lengvesnį, 

neapkrauna kailio, saugo jį. 

„PRO“ LINIJOS PURŠKIKLIAI 

 TEXTURE - Apimties suteikiantis purškiklis, skirtas pa-

brėžti kailio purumą. 

 

 

 Apimtį didinančios aktyviosios medžiagos praturtintos 

provitaminu B5, kuris suteikia plaukams 

blizgesio ir saugo nuo išsausėjimo, il-

gam ir vidutinio ilgio kailiui sutei-

kia apimties, purumo ir pilnumo 

vaizdą. Puikiai tinka sauso mau-

dymo pabaigoje arba prieš pat 

pasirodymą. Purškiklis sustip-

rina ir prailgina TEXTURE šam-

pūno veikimą.

 SHINING CARE - Grožio priežiūros 

priemonė, skirta kailiui po mau-

dymo arba džiovinimo, kad 

įgautų tekstūrą ir apimtį. 
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 DARLING - Itin švelnus ir aukštos 

kokybės produktas, apgaubia kailį 

subtiliu ir švelniu aromatu. Kvapiojo vandens 

sudėtyje nėra alkoholio, naudojamos 

tik natūralios esencijos ir išgryninti 

eteriniai aliejai, todėl jie nesu-

trigdo odos pH ir yra tinkamas 

naudoti tiek šunims, tiek ka-

tėms. Unikali ir revoliucinė for-

mulė pašalina iš gyvūno kailio 

visus nemalonius kvapus bei 

palieka subtilų Tiaros gėlių aro-

matą.
 

KVAPIEJI VANDENYS

 LOVE -  Itin švelnus ir aukštos kokybės produktas, apgaubia 

kailį subtiliu ir švelniu aromatu. Kvapiojo vandens sudėtyje 

nėra alkoholio, naudojamos tik natūralios esencijos ir iš-

gryninti eteriniai aliejai, todėl jis nesutrigdo 

odos pH ir yra tinkamas naudoti tiek 

šunims, tiek katėms. Unikali ir 

revoliucinė formulė pašalina iš 

gyvūno kailio visus nemalonius 

kvapus bei palieka subtilų per-

sikų arbatos aromatą.
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KVAPIEJI VANDENYS

  FEELING - Itin švelnus ir aukštos kokybės 

produktas, apgaubia kailį subtiliu ir 

švelniu aromatu. Kvapiojo vandens 

sudėtyje nėra alkoholio, naudo-

jamos tik natūralios esencijos ir 

išgryninti eteriniai aliejai, todėl 

jis nesutrikdo odos pH ir yra 

tinkamas naudoti tiek šunims, 

tiek katėms. Unikali ir revoliucinė 

formulė pašalina iš gyvūno kailio 

visus nemalonius kvapus bei palieka 

subtilų vanilės aromatą.

 FOR EVER - Itin švelnus ir aukštos kokybės produktas, 

apgaubia kailį subtiliu ir švelniu aromatu. Kvapiojo vandens 

sudėtyje nėra alkoholio, naudojamos tik natūralios esencijos 

ir išgryninti eteriniai aliejai, todėl jis 

nesutrikdo odos pH ir yra tinkamas 

naudoti tiek šunims, tiek katėms.  

Unikali ir revoliucinė formulė 

pašalina iš gyvūno kailio visus 

nemalonius kvapus bei palieka 

subtilų obuolių žiedų aromatą.

 

 

 

 

16



 LIGHT COAT - Šampūnas šviesiam kailiui su unikalia 

formule, praturtintas aktyviais ingredientais, kurie sustip-

rina ir suteikia blizgesio pilkos ir baltos spalvos kailiams. 

Spalvinis sublimacinis efektas gaunamas iš 

kompleksinių amfoterinių paviršinio 

aktyvumo medžiagų, kurių sudėty-

je yra natūralių pigmentų, kurie 

geriau įsigeria ir išsilaiko plauko 

viduje net džiovinant džiovintu-

vu. Ramunėles ir provitaminai 

suteikia blizgesį ir drėkinimą, 

neleidžia plaukui geltonuoti. Taip 

išsaugoma intensyvi spalva. Regulia-

rus naudojimas užtikrina plauko blizgesį.

NAMŲ LINIJA „CLASSIC“

 

 SENSIBLE - Šampūnas idealiai tinka šunims ir katėms, 

turintiems jautrią odą, linkusią į alergijas. Tinka ir lauke daug 

laiko praleidžiantiems augintiniams, tarnybiniams šunims, 

kuriems svarbu išsaugoti natūralų kvapą. Nėra dirbtinių 

dažiklių, dirbtinių kvapų ir alergenų. Sudėtis praturtinta 

provitaminais, javų baltymais, mikro-elementais. Šie 

ingredientai kartu su lotoso gėlėmis ir 

ženšenio ekstraktais sukuria giliai 

valantį šampūną, kuris energizuoja 

ir ramina. Tinka visom veislėms ir 

įvairiems kailio tipams. Sukurta 

specialiai jautriai odai ir kailiui.  
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 NAMŲ LINIJA „CLASSIC“ 

 UNIVERSAL - Ypatingai efektyvus valomasis šampūnas yra 

sukurtas su augalinės kilmės veikliosiomis medžiagomis. 

Idealiai tinka kasdieniam naudojimui katėms ir šunims, visų 

veislių, kailio tipų, spalvų augintiniams, 

neturintiems kailio ir odos problemų. 

Sudėtis praturtinta Panamos žieve 

ir pasifloromis, sustiprina ir pa-

laiko drėgmę plauko struktūroje. 

Pasiflora taip pat minkština ir 

atkuria plauką. Yapč lengvas 

naudoti. Praturtintas  dideliu 

kiekiu baltymų. Tai grožio, sveika-

tos, higienos ir sveikatingumo 

šaltinis.

 BALZAMAS - Maitina, glotnina, ir neleidžia susidaryti 

sąvėloms. Geriausia naudoti po plovimo šampūnu, 

praturtintas tiaros kvapu. Kailio paruošimą kirpimams 

padaro lengvesnį, plaukas savaime lengvai krenta, idealiai 

tinka prieš šuns šukavimą. Naujausios kartos polimerai 

sumažina plaukų vėlimąsi. Balzamas pasižymi maitinančiu 

poveikiu, lengvesniu džiūvimu ant sauso arba 

drėgno plauko. Kondicionavimo efek-

tas yra ilgalaikis, neapsunkina 

plauko ir išlaiko natūralų kailio 

elastingumą. Ši unikali formulė, 

praturtinta sviestmedžio ir kvie-

čių gemalais, suteikia minkš-

tumo, apsauginį ir regeneruo-

jantį sluoksnį, puikiai tinka sau-

sam ir pažeistam kailiui. Balzamas 

restruktūrizuoja plauko pluoštą iki pat 

galiukų, aptraukia visą plauką ir mažina statiškumą. Kailis 

tampa minkštas ir blizgantis.
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ŠEPEČIAI

 ŠEPETYS ŠUNIMS IR 

KATĖMS - Idealiai tinka 

vidutinio ilgio ir storio 

kailiui, šukos giliai įeina į 

kailį ir skatina sąvėlų iš-

šukavimą. Pagaminta iš ąžuolo 

medienos, ergonomiškas dizai-

nas, patogus ir malonus naudoti. Efektyviai iššukuoja 

augintinio kailį.

 DVIPUSIS ŠEPETYS ŠUNIMS IR KATĖMS - Tinka 

visų tipų kailiui, paprasti šereliai idealiai tinka 

ilgam kailiui, sąvėlų valymui ir 

pašalinimui. Pagaminta iš 

ąžuolo medienos. Ergono-

miškas dizainas patogus ir 

malonus naudoti. Efek-

tyviai iššukuoja augintinio 

kailį.

19



 

 ŠEPETYS ŠUNIMS IR KATĖMS ILGAM KAILIUI - 

Idealiai tinka vidutinio ilgio, ilgam ir storam 

kailiui. Šepetys efektyviai iššukuoja 

kailį ir povilnę išvalydamas kailį. 

Pagaminta iš ąžuolo medienos, 

ergonomiškas dizainas pato-

gus ir malonus naudoti. Efek-

tyviai iššukuoja Jūsų auginti-

nio kailį.

ŠEPEČIAI

  POMPOS -  

Įsisuka į 2,5l ar 5l šampūno 

talpas ir padeda dozuoti 

produktą.
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VALOMOSIOS SERVETĖLĖS - Šios 

lengvai parfumuotos servetėlės su 

alavijo ekstraktu idealiai tinka 

kasdieniniam šunų ir kačių akių, 

ausų, letenų ir kailiuko valymui.

 AUSŲ VALIKLIS - ne tik valo augintinio 

ausis, bet ir apsaugo nuo erkių.

 Iš augalų išgauti grynieji aktyvieji 

komponentai ir eteriniai aliejai 

švelniai ir saugiai valo augintinio 

ausis. Erkes atbaidantis ekstrak-

tas gaunamas iš geraniolio. Šis 

produktas pagamintas iš auga-

linės kilmės ingredientų, jo 

sudėtyje yra eklogiškai išau-

gintų levandų.

 

HIGIENOS PRIEMONĖS

 

  AKIŲ VALIKLIS - Padeda nuvalyti neš-

varumus aplink augintinio akis. Švel-

nūs augalų ekstraktai nekenkia 

gyvūno akims. Sudėtyje esantys 

minkštinantys gėlių ekstraktai 

padeda subalansuoti augintinio 

odą ir suteikia malonų rožių 

kvapą.
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