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VETEXPERT ŠAMPŪNI 
VetExpert piedāvā produktus zooveikaliem.   
 

Nosaukums  Lietošana Sastāvdaļas 
VE White šampūns  
baltiem suņiem 250ml 
 

Bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, paredzēts suņiem ar 
gaišu apmatojumu tā krāsas un 
spīduma uzlabošanai un ilgstošai 
saglabāšanai. 

 

ūdens, nātrija lauretsulfāts, glicerīns, kokamīdpropilbetaīns, PEG-90 
glicerilizostearāts, pantenols, lanolīns, alontaīns, hidrolizēta pērle, 
hidrolizēts zīds, Lauret-2, nātrija hlorīds, BHT, smaržviela, kālija sorbāts, 
nātrija benzoāts,  citronskābe, glikonola laktāts, kalcija glikonāts,  denat. 
alkohols, Cl 42090. 

VE atjaunojošais šampūns  
suņiem un kaķiem 250ml 
 

Profesionālais šampūns ar mitrinošu, 
kondicionējošu un stiprinošu 
iedarbību, kura sastāvā ir virsmas 
aktīvas palīglīdzekļi  kā rezultātā 
apmatojums kļūst gluds un spīdīgs. 

ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīdpropilbetaīns, PEG-90 
glicerilizostearāts, glicerīns, polisorbāts 20, Lauret-2, nātrija hlorīds, 
pantenols, lanolīns, BHT, hidrolizēts keratīns, tīruma kosas Equisetum 
Arvense ekstrakts, četramonija hlorīds, smaržviela, kālija sorbāts, nātrija 
benzoāts, alantoīns, citronskābe. 
 

VE Black šampūns  
melniem suņiem 250ml 
 

Bagātināts ar vitamīniem un 
kondicionieri, paredzēts suņiem ar 
melnu apmatojumu krāsas un 
spīduma uzlabošanai un ilgstošai 
saglabāšanai. 

ūdens, nātrija lauretsulfāts, glicerīns, kokamīdpropilbetaīns, PEG -90 
glicerilizostearats, propilenglikols, polisorbāts 20, cetrimonium hlorīds, 
pantenols, smaržviela, kālijā sorbāts, nātrijabenzoāts,  citronskābe, Lauret -
2, Lawsonia Inermis lapu ekstrakts, Aesculus Hippocastanum ziedu 
ekstrakts. 
 

VE Puppy šampūns  
kucēniem un kaķēniem 250ml 
 

Bagātināts ar maigām mazgājošām 
vielām. Paredzēts visu veidu kucēnu 
un kaķēnu apmatojumam ar 
nomierinošām un atjaunojošām 
īpašībām. 

ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīdpropilbetaīns, PEG -90 
glicerilizostearāts, glicerīns, pantenols, polisorbāts 20,  aljas lapu ekstraktu 
sula, alantoīns, keratīns, hidrolizēts keratīns, auzu Abvena Sativa Kemel 
ekstrakts, lanolīns, Lauret-2, nātrija hlorīds, metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons, nātrija nitrāts, fenoksetanols, nātrija benzoāts, kālija 
sorbāts, citronskābe, BHT, smaržviela. 

VE Twisted hair šampūns  
suņiem un kaķiem 250ml 
 

Profesionālais šampūns ar mitrinošu 
un stiprinošu efektu, paredzēts 
lokaina apmatojuma spīduma 
uzlabošanai un ilgstošai saglabāšanai. 

ūdens, nātrija lauretsulfāts, kokamīdpropilbetaīns, PEG -90 
glicerilizostearats, glicerīns, polisorbāts 20, Lauret-2, nātrija hlorīds, 
pantenols, alantoīns, lanolīns, BHT, smaržviela, kālija sorbāts, nātrija 
benzoāts, citronskābe, alkohola denaturāts, hidrolizēts zīds, auzu Abvena 
Sativa Kemel ekstrakts, mandeļu Prunus Amygdalus Dulcis eļļa, augu eļļa, 
tokoferols. 
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