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NOSAUKUMS  SASTĀVS INDIKĀCIJAS 

ūdens, kokoamidopropilbetaīns, 
decilglikozīds, PEG-90, 
glicerīlizostearāts, laurets-2, glicerīns, 
polisorbāts 20, salicilskābe, pantenols, 
propilēnglikols, cinka glikonāts, 
piridoksīna HCl, piroktona olamīns, 
alantoīns, magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons, trietanolamīns, 
linsēklu eļļa  

Intensīvai ādas kopšanai un problemātiskai ādai ar noslieci uz seboreju.  
Darbība: attīra ādu un apmatojumu, uzlabo apmatojuma stāvokli, novērš 
pārmērīgu ādas lobīšanos, regulē tauku dziedzeru darbību, nomierina ādas 
kairinājumu. Viegli putojošas un atbilstoši izvēlētas vielas uzlabo apmatojuma 
kvalitāti. Taukskābēm piemīt atjaunojošas un aizsargājošās īpašības, 
alantoīnam piemīt keratolītiska un atjaunojoša darbība, kas stimulē ādas 
pašattīrīšanos. Pantenols uzlabo ādas atveseļošanos. Var lietot visos taukainas 
ādas traucējumu gadījumos: ģenētiskos, dažām šķirnēm ir nosliece uz to 
(piem., amerikāņu kokerspaniels, angļu springerspaniels, šarpejs, dobermanis, 
labradors, Vesthailendas baltais terjers, basets, īru seters, taksis, vācu 
aitusuns) un seboreja, ko izraisa citas slimības, piem., kašķis, pedikuloze, 
mikoze, hormonālie traucējumi, nepareizs uzturs. Var lietot, ja apmatojums ir 
taukains (eļļains) vai sauss ar blaugznām, jo šampūns ir maigs, bet efektīvs. 
 

ūdens, kokoamidopropilbetaīns, 
decilglikozīds, PEG-90 glicerilizostearāts, 
laurets-2, glicerīns, PEG-7 
glicerilkokoāts, akrilāta kopolimērs, 
pantenols, propilēnglikols, alantoīns, 
magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons 

Dzīvniekiem ar jutīgu ādu, ar noslieci uz ādas kairinājumu, alerģijām, sausu ādu 
vai citu šampūnu nepanesību.  
Darbība: satur ļoti mīkstas aktīvas virsmas vielas, mīkstinošus līdzekļus un 
vielas ar nomierinošu un mitrinošu darbību. Palielina ādas elastību un novērš 
pārmērīgu izžūšanu. Alantoīnam piemīt keratolītiska un atjaunojoša darbība, 
kas uzlabo ādas pašattīrīšanos, stimulējot vecās epidermas noņemšanu. 
Pantenols paātrina reģenerāciju un ādas bojājumu dzīšanu.  
 

ūdens, kokoamidopropilbetaīns, nātrijs 
laurilsarkodināts, glicerīns, PEG-90 
glicerilizostearāts, decilglikozīds, 
benzilperoksīds, dimetilizosorbāts, 
ksantāna sveķi, laurets-2 pantenols, 
metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons, citronskābe, 
stirols/VP kopolimērs 

Dzīvniekiem ar taukainu ādu un apmatojumu.  
Darbība: Satur benzilperoksīdu ar pretseborejas un antibakteriālu darbību. 
Pantenols paātrina reģenerāciju un ādas bojājumu dzīšanu. Glicerīns ieeļļo 
ādu un palēlina tās sausināšanu. Benzoic šampūnam ir šaurāks lietošanas 
spektrs, jo tas iekļūst ļoti dziļi ādā un piemīt ļoti spēcīga sausinoša iedarbība, 
tāpēc indicēta lietošana demodekozes un folikulīta, kā arī dziļās piodermas 
gadījumos, kad mērķis ir sausināt ādu un izskalot parazītus vai strutas no matu 
folikuliem. Tas ir ļoti efektīvs demodekozes un dziļa iekaisuma gadījumā, bet 
kā blakne ir novērojama sausa āda, dažkārt iekaisums, tāpēc pēc lietošanas 
var būt nepieciešama papildus ādas mitrināšana. Demodekozes gadījumā 
parasti pietiek ar 1-2 mazgāšanas reizēm, lai samazinātu parazītu skaitu un 
klīniskās pazīmes, tomēr, lai parazītus pilnībā iznīcinātu, jālieto atbilstoša 
terapija.  

ūdens, kokoamidopropilbetaīns, 
decilglikozīds, glicerīns, PEG-90 
glicerilizostearāts, pantenols, 
polisorbāts 20, alantoīns, lanolīns, 
alvejas lapas sula, auzu sēklu ekstrakts, 
nātrija benzoāts, kālija sorbāts, laurets-
2, metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons, hidrolizēts keratīns, 
keratīns, citronskābe, fenoksitanols  

Dzīvniekiem ar jutīgu ādu, ar noslieci uz ādas kairinājumu, alerģisku reakciju, 
sausu ādu vai citu šampūnu nepanesību. Var lietot kucēniem.  
Darbība: Satur ļoti mīkstas aktīvas virsmas vielas, mīkstinātājus un vielas ar 
nomierinošu un mitrinošu darbību. Auzu proteīns viegli absorbējās uz ādas 
un apmatojuma, mitrinot ādu un veicina apmatojuma spīdumu. Palielina ādas 
elastību un novērš pārmērīgu izžūšanu. Alantoīnam piemīt keratolītiska un 
atjaunojoša darbība. Pantenols paātrina reģenerāciju un ādas bojājumu 
dzīšanu. 
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NOSAUKUMS  SASTĀVS INDIKĀCIJAS 

ūdens, kokoamidopropilbetaīns, 
decilglikozīds, glicerīns, PEG-90 
glicerilizostearāts, pantenols, 
polisorbāts 20, alantoīns, lanolīns, auzu 
kodolu sēklas ekstrakts, alvejas lapas 
sula, nātrija benzoāts, kalija sorbāts, 
laurets-2, metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons, hidrolizēts keratīns, 
keratīns, citronskābe, fenoksitanols 

Kucēniem un kaķēniem.  
Darbība: Satur ļoti mīkstas aktīvas virsmas vielas un mīkstinātājus, īpaši 
ieteicams jutīgas ādas kopšanai. Palielina ādas elastību un novērš pārmērīgu 
izžūšanu. Alantoīnam piemīt keratolītiska un atjaunojoša darbība. Pantenols 
paātrina reģenerāciju un ādas bojājumu dzīšanu.  
 

ūdens, kokoamidopropilbetaīns, 
hlorheksedīna glikonāts, decilglikozīds, 
kokoglikozīds (un) gliceriloleāts, PEG-90, 
glicerilizostearāts, laurets-2, glicerīns, 
polisorbāts 20, ketokonazols, 
trietanolamīns, pantenols, citronskābe, 
magnija nitrāts, 
metilhloroizotiazolinons, 
metilizotiazolinons 

Dzīvniekiem ar noslieci uz bakteriālu vai sēnīšu dermatītu, var izmantot kā 
palīglīdzekli šo ādas slimību novēršanai. Attīra ādu, saglabā pareizu ādas pH.  
 
 
 
 

 
 
 

Lietošana:  
Apmatojumu samitriniet ar siltu ūdeni, uzklājiet nelielu daudzumu šampūna, uzputojiet un mazgājiet viegli masējot apm. 5 min.  
Aizsargāt acis un ausis no šampūna iekļūšanas. Rūpīgi Izskalo. Atkārto, ja nepieciešams. 
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