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Jaunums — šampūni “VITAMINNIJ” suņiem, kaķiem, trušiem un 

grauzējiem. 
 

Uzņēmums “VEDA” jauno gadu sagaida ar jaunumiem. 2018. gada janvārī tas sāka pārdot šampūnus visa veida 
mājdzīvniekiem – sērija “VITAMINNIJE”. Sortimentā kopumā tie aizstās šampūnus “Pušistik”, “Pegi”, “Fiļa”, 
“Stepaška” un “Hrjuša” – populārus ekonomiskās klases kopšanas līdzekļus, kas 10 gadu laikā nopelnījuši jaunu 
nosaukumu, kā arī mūsdienīgu, pievilcīgu un ērtu iepakojumu. 
 

VEDA ŠAMPŪNS VITAMINNIJ 
GRAUZĒJIEM 220ML 
(iepriekš Hrjuša) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiēniskais mazgāšanas līdzeklis jūrascūciņām, žurkām, pelēm, kāmjiem un vāverēm 
satur virsmas aktīvus palīglīdzekļus un speciālu augu izcelsmes fitokompleksu. Maigi 
attīra, saglabājot dabīgu ādas un apmatojuma taukainā slāņa līdzsvaru. 
SASTĀVS: ūdens, nātrija lauretsulfāts, nātrija hlorīds, dietanolamīda taukskābes 
kokosriekstu eļļa, alkilamīdopropilbetaīns, glicerīns, hlorofila-karotīna skuju pasta, 
konservants, aromātviela. 
LIETOŠANA: Pirms šampūna aplicēšanas dzīvnieka apmatojumu stipri samitrina ar siltu 
ūdeni. Šampūnu ieziež vienmērīgi pa visu ķermeni, viegli iemasē apmatojumā līdz 
parādās apjomīgas putas, uzmanīgi, lai neiekļūst acīs un ausīs. Pēc tam rūpīgi izmazgā 
siltā, tekošā ūdenī! Ātri nosusina un izžāvē, pēc tam izķemmē. Pacentieties, lai dzīvnieks 
8-10 stundas pēc mazgāšanas atrastos siltās telpās bez caurvēja. 

VEDA ŠAMPŪNS VITAMINNIJ 
KUCĒNIEM/KAĶĒNIEM 
 220ML (iepriekš Fiļa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiēniskais mazgāšanas līdzeklis kucēniem un kaķēniem. Visi šampūna komponenti ir 
hipoalerģēni, nekairina un atbilst ādas pH līmenim.  
SASTĀVS: attīrīts ūdens, nātrija lauretsulfāts, nātrija hlorīds, kokoseļļas taukskābes 
dietilamīds, alkilamidapropilsbetaīns, piena sūkalas, glicerīns, skuju pasta, alvejas sula, 
konservants, aromātviela. 
LIETOŠANA: Šampūnu ieziež samitrinātā apmatojumā. Vienmērīgi sadalot, šampūnu 
iesmērē pa visu ķermeni. Pēc 2-3 min. šampūnu nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, 
apmatojumu pilnīgi izžāvēt un izķemmēt (sargāt dzīvnieku no saaukstēšanās). Glabāt 
sausā vietā un sargāt no tiešiem saules stariem. 

VEDA ŠAMPŪNS VITAMINNIJ 
SUŅIEM/KAĶIEM  
220ML (iepriekš  
Pušistik) 
 
 
 
 
 
 
 

Higiēniskais mazgāšanas līdzeklis, kura sastāvā ir speciālais augu un minerālvielu 
komplekss. Efektīvi attīra apmatojumu, nodrošinot tā spīdumu un patīkamu aromātu. 
Piemērots biežai lietošanai. 
SASTĀVS: attīrīts ūdens, nātrija lauretsulfāts, nātrija hlorīds, dietanolamīda taukskābes 
kokosriekstu eļļa, alkilamīdopropilbetaīns, glicerīns,  hlorofila-karotīna skuju pasta, 
konservants, aromātvielas. 
LIETOŠANA: Apmatojumu stipri samitrina ar siltu ūdeni. Šampūnu ieziež vienmērīgi pa 
visu ķermeni, viegli iemasē līdz parādās apjomīgas putas, uzmanās, lai neiekļūst acīs un 
ausīs. Pēc 2-3 minūtēm šampūnu rūpīgi izskalo tekošā ūdenī! Ja dzīvnieka apmatojums ir 
ļoti netīrs, procedūru atkārto. Ātri nosusina un izžāvē, pēc tam izķemmē. 

VEDA ŠAMPŪNS VITAMINNIJ 
TRUŠIEM 220ML 
(iepriekš Stepaška) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiēniskais mazgāšanas līdzeklis dekoratīviem trušiem, speciāli izstrādāts trušu 
regulārai ādas un apmatojuma kopšanai. Efektīvi attīra apmatojumu, nodrošinot 
spīdumu un patīkamu aromātu. 
SASTĀVS: ūdens, nātrija lauretsulfāts, nātrija hlorīds, dietanolamīda taukskābes 
kokosriekstu eļļa, alkilamīdo-propilbetaīns, glicerīns,  hlorofila-karotīna skuju pasta, 
konservants, aromātviela. 
LIETOŠANA: Pirms šampūna aplicēšanas truša apmatojumu stipri samitrina ar siltu 
ūdeni. Šampūnu ieziež vienmērīgi pa visu ķermeni, viegli iemasē līdz parādās apjomīgas 
putas, uzmanās, lai neiekļūst acīs un ausīs. Pēc tam rūpīgi izmazgā siltā, tekošā ūdenī! 
Ātri nosusina un izžāvē, pēc tam izķemmē. Pēc mazgāšanas dzīvniekam vismaz 8 stundas 
jāuzturas siltās telpās bez caurvēja. 
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