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CONDITIONER TOP DOG 250ML 

Kondicionieris TOP DOG suņiem - bagātināts ar vitamīniem mīkstam, spīdīgam un 
veselīgam apmatojumam suņiem. 
Lietošana: vispirms apmatojumu izmazgā ar  Animology šampūnu un izskalo, pēc 
tam ieziež kondicionieri vienmērīgi pa visu apmatojumu. NAV JĀSKALO. 
Sastāvdaļas:  ūdens, cetearila alkohols, cetearet-20 cetrimonija hlorīds, PEG -7 
glicerilakokoāts, smaržviela, polikvaternium –10, citronskābe, pantenols, 
benzilalkohols, magnija nitrāts, metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, 
metilizotiazolinons. 

 
SHAMPOO BACK TO BLACK 250ML 

Šampūns BACK TO BLACK melniem suņiem - bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, paredzēts suņiem ar melnu apmatojumu krāsas un spīduma 
uzlabošanai un ilgstošai saglabāšanai. 
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīda DEA,  kokamīdpropilbetaīns, 
nātrija hlorīds, PEG -7 glicerilkokoāts, dinātrija distirilbifenildisulfonāts, glicerīns, 
citronskābe, smaržviela, triklozāns, pantenols, benzilalkohols, magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, metilizotiazolinons,  CI 42090, CI 16035, 
CI 17200. 

 
SHAMPOO DERMA DOG 250ML 

Šampūns DERMA DOG suņiem ar jutīgu ādu - bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, tīram, mīkstam un veselīgam apmatojumam. 
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīda DEA,  amonija lauretsulfāts, 
kokamīdpropilbetaīns, nātrija hlorīds, Polisorbāts-20, glicerīns, PEG -7 
glicerilkokoāts, triklozāns, citronskābe, pantenols, Aloe Vera ektrakts, 
benzilalkohols, magnija nitrāts, metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, 
metilizotiazolinons. 

 
SHAMPOO DOGS BODY 250ML 

Šampūns DOGS BODY suņiem  profesionālai kopšanai - bagātināts ar vitamīniem 
un kondicionieri, piemērots suņiem ar visu veidu apmatojumu un ādas tipiem, arī 
jutīgu ādu. 
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīda DEA,  kokamīdpropilbetaīns, 
nātrija hlorīds, PEG-7 glicerilkokoāts, glicerīns, triklozāns, smaržviela, pantenols, 
citronskābe, benzilalkohols, magnija nitrāts, metilhloroizotiazolinons, magnija 
hlorīds, metilizotiazolinons, linalols, hejksilcinamams, butilfenila metilpropionāls, 
limonēns, gerānijas eļļa. 

SHAMPOO FLEA&TICK 250ML 

Šampūns FLEA&TICK kucēniem un suņiem - bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, palīdz izmazgāt blusas un ērces no apmatojuma, nomierina un mazina 
sakostās ādas iekaisumu. 
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokomīda DEA, kokamidopropilbetaīns, 
nātrija hlorīds, tējas koka eļļa, citronskābe, metilhloroizotiazolīns, etilizotiazolions, 
trikoslāns. 

 
SHAMPOO HAIR OF THE DOG 250ML 

Šampūns HAIR OF THE DOG suņiem pret savēlumiem   - atvieglo izķemmēšanu un 
mazina savēlumu veidošanos. Lietojot kompleksā ar izsmidzināmo līdzekli Knot 
Sure, tiek nodrošināti ilgstoši rezultāti. 
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. 
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīda DEA, kokamīdpropilbetaīns, 
nātrija hlorīds, glicerīns, PEG-7 glicerilkokoāts, glikola stearāts, polikvaternium-10, 
triklozāns, smaržviela, citronskābe, pantenols, benzilalkohols, magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, metilizotiazolinons. 
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SHAMPOO NO-RINSE DIRTY DAWG 250ML 

Izsmidzināms šampūns DIRTY DAWG suņiem - bagātināts ar vitamīniem, piemērots 
visu veidu suņu apmatojumam, īpaši traipu tīrīšanai. Šis aerosola veida šampūns 
efektīvi notīra netīrumus bez berzēšanas un mazgāšanas. NAV JĀSKALO. 
Lietošana: izsmidzina šampūnu uz apmatojuma  un atstāj. Lieko šampūnu noslauka 
ar salveti. Neskalot. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas:  ūdens, izopropilaalkohols, polisorbāts-20, benzalkonija hlorīds, 
kokamīda DEA, PEG -7 glicerilakokoāts, didecildimetilamonija hlorīds, glicerīns, 
triklozāns, smaržviela, pantenols, benzilalkohols, magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, metilizotiazolinons, linaluls, 
heksilcinamals, butilfenila metilpropionāls, limonēns, gerānijas eļļa. 

 
SHAMPOO PAWFECT COAT 250ML 

Attaukojošais šampūns  PAWFECT COAT suņiem - bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, paredzēts suņiem ar taukainu apmatojumu, maiga un dziļi attīroša 
iedarbība.  
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīda DEA, nātrija hlorīds, alkohola 
denaturāts, kokamīdpropilbetaīns, glicerīns, PEG -7 glicerilkokoāts, triklozāns, 
smaržviela, citronskābe, pantenols, benzilalkohols, magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, metilizotiazolinons.   

 
SHAMPOO WHITE WASH 250ML 

Šampūns WHITE WASH baltiem suņiem - bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, paredzēts suņiem ar baltu apmatojumu krāsas un spīduma 
uzlabošanai un ilgstošai saglabāšanai. 
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīda DEA,  kokamīdpropilbetaīns, 
nātrija hlorīds, PEG -7 glicerilkokoāts, dinātrija distirilbifenildisulfonāts, 
stirēna/akrilāta kopolimērs, glicerīns, triklozāns, smaržviela, pantenols, citronskābe, 
nātrija laurilsulfāts, benzilalkohols, magnija nitrāts, metilhloroizotiazolinons, 
magnija hlorīds, metilizotiazolinons, linaluls, heksilcinamals, butilfenila 
metilpropionāls, limonēns, gerānijas eļļa. 

SPRAY DOGS LIFE 250ML 

Barojošs izsmidzināmais līdzeklis DOGS LIFE suņiem  - bagātināts ar vitamīniem, 
alveju un kondicionieri, kas palīdz uzturēt suņa apmatojumu tīru un veselīgu, sevišķi 
piemērots suņiem ar jutīgu ādu. 
Lietošana:  izsmidzināt uz suņa apmatojuma, izķemmēt un atstāt. Nav jāskalo. 
Sargāt acis, ja iekļūst acīs skalot ar ūdeni. 
Sastāvdaļas: ūdens, polisorbāts-20, PEG-7 glicerilkokoāts,  smaržviela, pantenols, 
dinātrija EDTA, tokoferola acetāts, nātrija hidroksīds, aloe vera ekstrakts. 

 
SPRAY GLOSS FINISH 250ML 

Izsmidzināms līdzeklis GLOSS FINISH suņiem apmatojuma mirdzumam - viegls 
izmidzināms līdzeklis visu veidu suņu apmatojumam, padara apmatojumu spīdīgu 
un mirdzošu. Ļoti piemērots suņiem izstādes laikā. 
Lietošana: izsmidzināt uz suņa apmatojuma, izķemmēt un atstāt. Nav jāskalo. 
Sargāt acis, ja iekļūst acīs, izskalot ar ūdeni. 
Sastāvdaļas: ūdens, glicerīns, propilenglikols, alkohols denat., PEG-12 dimetikons, 
PEG-7 glicerilkokoāts,  polisorbāts-20, pantenols, smaržviela, benzilalkohols, 
magnija nitrāts,  metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, metilizotiazolinons,  
linaluls, heksila cinamāls, butilfenila metilpropionāts, limonēns, gerānijas eļļa. 

 
SPRAY KNOT SURE 250ML 

Izsmidzināms līdzeklis KNOT SURE suņiem pret savēlumiem  - viegls izmidzināms 
līdzeklis pret savēlumiem suņu   apmatojumā. Lietojot regulāri, novērš jaunu 
savēlumu veidošanos. Palīdz iztīrīt sveķus un citas lipīgas vielas no apmatojuma. 
Lietošana: izsmidzināt uz suņa apmatojumu, izķemmēt un atstāt. Nav jāskalo. 
Sargāt acis, iekļūst acīs izskalot ar ūdeni. 
Sastāvdaļas: ūdens, propilēnglikols,  glicerīns, cetrimonija hlorīds,  PEG-7 
glicerilkokoāts, pantenols, smaržviela  citronskābe, benzilalkohols, magnija nitrāts,  
metilhloroizotiazolinons, linaluls, heksila cinamāls, butilfenila metilpropionāts, 
limonēns, gerānijas eļļa. 
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SHAMPOO TRUE COLOURS 250ML  

Šampūns TRUE COLOURS suņiem - bagātināts ar vitamīniem un kondicionieri, 
paredzēts speciāli suņiem apmatojuma krāsas uzlabošanai.  
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis. 
 Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretsulfāts, nātrija hlorīds, kokamīdpropilbetaīns, 
glicerāts-2 kokoāts, smaržviela, PEG-7, glicerilkokoāts, dinātrija 
distirilbifenildisulfonāts, citronskābe, pantenols, trietilēnglikols, benzilalkohols, 
propilēnglikols, metilhloroizotiazolinons, limonēns. 

SHAMPOO MUCKY PUP NO RINSE 250ML 

Izsmidzināms šampūns MUCKY PUP kucēniem - bagātināts ar vitamīniem, 
paredzēts visu veidu kucēnu apmatojumam, īpaši traipu tīrīšanai. Šis aerosola veida 
šampūns efektīvi notīra netīrumus bez berzēšanas un mazgāšanas.  
Lietošana: izsmidzināt uz apmatojuma šampūnu un atstāt. Nav jāskalo. Sargāt 
dzīvnieka acis un ausis. 
Sastāvdaļas: ūdens, izopropilalkohols, polisorbāts-20, benzalkonija hlorīds, 
kokamīda DEA, PEG-7 glicerilakokoāts, didecildimetilamonija hlorīds, glicerīns, 
triklozāns, smaržviela, pantenols, benzilalkohols, magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, magnija hlorīds, metilizotiazolinons, kumarīns, limonēns, 
linaluls, gerānijas eļļa, amilcinamals, benzilsalicilāts.  

SHAMPOO FELINE GREAT CAT 250ML 
PEACH  

 
Šampūns FELINE GREAT kaķiem. Maigais šampūns paredzēts speciāli kaķiem ar 
Aloe Vera un provitamīnu B5, ar persiku aromātu.  
Lietošana: samitrināt visu apmatojumu ar siltu ūdeni. Maigi ieziest šampūnu, 
uzputot. Rūpīgi izskalot un nosusināt. Sargāt dzīvnieka acis un ausis. 
Sastāvdaļas: ūdens, nātrija lauretmetilizetonāts, kokamīd-propilbetaīns, glicerīns, 
benzilalkohols, dinātrija EDTA, aromātviela, Aloe Vera ekstrakts, 
metilhloroizotiazolinons, metilizotiazolinons. 

SHAMPOO NO-RINSE GLAMOUR PUSS CAT 
250ML PEACH 

Izsmidzināms  šampūns GLAMOUR PUSS kaķiem - bagātināts ar vitamīniem, 
paredzēts visu veidu kaķu apmatojumam, īpaši traipu tīrīšanai. Šis aerosola veida 
šampūns efektīvi notīra netīrumus bez berzēšanas un mazgāšanas. 
Lietošana: izsmidzināt uz apmatojuma šampūnu un atstāt. Nav jāskalo. Sargāt 
dzīvnieka acis un ausis.  
Sastāvdaļas: ūdens, polisorbāts-20, glicerīns, nātrija benzoāts, PEG-7 
glicerilakokoāts, kālija sorbāts, Saccharomyces ferments, pantenols, dinātrija EDTA, 
smaržviela, Aloe Vera ekstrakts, linaluls, limonēns.  

 


