Ege ns k aper:
Sluter hårstrået
Skyddar mot fria radikaler
Stärker fjällskiket
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Aloe Vera (100% ren, certif.) A Veteprotein
Rik på mineraler, vitaminer
och enzymer. Benämns som
”mirakel-plantan”.

Eg e ns ka pe r:

till ett klokt val för vår miljö.

www.k9competition.com
info@k9competition.com
K9 Competition grooming 2.0
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pH 4,5

DEMATTER SPRAY
är en sprayconditioner med magisk
antistat-, tovutredande och fuktgivande
effekt. Den gör alla typer av hår och
päls lätta att borsta med enastående
glans. Motverkar tovor och slitage med
långvarigt resultat. Perfekt till alla raser.
Dematter Spray ger den showvinnande
finish i pälsen som eftersträvas av
hundfrisörer och vid show.
250 ml / 2,7 L/5,7 L
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N brytbara och gör K9 COMPETITION

från växtriket, är biologiskt ned-

E Övriga råvaror kommer också

I

Ger frisk päls och hud
Anti-bakteriell/fungal
I
Förstärker den naturliga
Anti-inflammatorisk
lystern och färgen i pälsen
Anti-oxiderande
V
Mjukgörande för huden
Motverkar hudrodnad, klåda,
Vitaliserande
torr hud och päls
A
Extremt återfuktande
Hud- & pälsvårdande
Konditionerande med
Fuktgivare
bibehållen effekt
Naturlig lyster
Lugnande effekt
I Nano Liposomer
på irriterad hud
Sårläkande
N Har en avgörande effekt på slutresultatet och toppfinishen genom
de extremt små molekylerna som
D-Panthenol (Vitamin B5) G behandlar
hårstrået på djupet.
Hudens och pälsens viktigaste
”konstruktör”. Dess låga molekyl- R Dessa aktiva beståndsdelar i
vikt vitaliserar hud & hårsäck.
samverkan, har vid forskning,
E visat sig ge synergieffekter för
Eg e ns ka pe r:
optimal päls- och hudstatus.
D Den noga utprovade sammansättningen ger den härliga hudoch pälskvalitén som vi strävar
efter – till tävling och vardag.
Fuktbalanserande
Stärker hårstrået från
rot till topp
Hudförstärkande
Motverkar eksem, kliande,
hudfjällning, spröd päls,
håravfall och slitage
Ger naturlig färg, lyster,
fyllighet och optimerar
hud- och pälskvalitén
Motverkar gråtoning
Gör pälsen snabbtorkande
Underlättar borstning
Reparerar skadad/sliten päls
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pH 3,5

INTENSIVE COAT CURE
med stärkande Vitamin/Protein &
Keratin-komplex som ökar fuktbalansen,
reparerar och minskar slitaget i slitna,
torra, sköra pälsar. Resultatet blir en
mjuk, lättskött och förvandlad päls med
superb lyster. Utmärkande är också den snabba återfuktningen,
tovutred-ningseffekten, ökade kambarheten och elasticiteten
i pälsen. Tillför Aloe Vera, B5-Vitamin, Veteprotein och Keratin
för att ge jämn färgkontroll, styrka och långvarigt resultat.
Kan användas regelbundet eller varje vecka som intensiv kur.

EAR CLEANSER
SENSITIVE
En skonsam,
effektiv
rengöring
av djurs öron.
Löser upp
illaluktande
vaxproppar i
hörselgången.
Förebyggande.
Vid kraftig
irritation kontakta veterinär.
Fri från alkohol och eteriska
150 ml
pH 4,5
oljor.
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500 ml / 2 L

SILK SHINE
ger oöverträffad
glans och lyster
till alla typer av
pälsar och hår.
Motverkar
tovor, kluvna hårtoppar och statisk
elektricitet. Extra
drygt – ett par
droppar räcker!
Ger även torrt och
livlöst hår en under-bar lyster
och silkeslen känsla. Perfekt
för ShowOff! 30 ml / 100 ml pH 5,5
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250 ml / 2,7 l / 5,7 l
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CRISP MIST TEXTURIZER
ger extra hållbar volym och rätt
känsla i sträva pälsar. Spraya och
borsta fram och tillbaka eller föna
tills dess att pälsen är torr. Har en
antistatisk verkan, är tovutredande,
fuktgivande och skyddar mot slitage.
Gör pälsen extra lättborstad och
ger naturlig lyster. Spritfri.
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250 ml / 2,7 l / 5,7 l
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ALOE VERA NANO MIST
är en ”leave in”-conditioner med
snabb antistatverkan och kraftfull
utredningseffekt. Den gör pälsen
extra lättborstad och ger fantastisk
volym. Motverkar tovor och slitage
g!
trednin
k tovu
effekt! och är tidsbesparande. För alla pälsMagis
ntistat
gsen a lyster! typer och djur. Nano Liposomerna
Överlä
ker
tränger in i fjällen på hårstrået och
gt vac
Naturli
tillför den extra toppfinishen man
eftersträvar – speciellt till utställning.

n

300 ml / 2,7 l / 5,7 l

BLACKNESS SHAMPOO
neutraliserar missfärgningar och
förstärker pälsens naturliga djupa färg.
Den balanserade formulan av 100 % Aloe
Vera, D-Panthenol och veteprotein ger optimal fuktbalans, frisk och välvårdad päls.
Har en lugnande och vårdande effekt på
känslig hud. Är ekonomisk att använda
och ger lättskötta pälsar, med långvarigt
perfekt resultat. Till tävling och vardag!
Spädbar upp till 1:10.
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ALOE VERA CONDITIONER
är dryg och extremt konditionerande.
Den ger pälsen vacker lyster och gör
den lätt att reda ut. Den optimerar
volym och fuktbalans. Den är snabbde! torkande och tidsbesparande, med
antistateffekt. Passar alla pälstyper
och djur – valpar som vuxna djur.
Spädbar upp till 1:40.
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300 ml / 2,7 l / 5,7 l

STRIP OFF SHAMPOO
är ett djuprengörande shampoo som
effektivt avlägsnar alla rester av föroreningar som lagras och tynger pälsen.
Efter djuprengöringen, schamponera med

300 ml / 2,7 l / 5,7 l

pH 6,5

WHITENESS SHAMPOO
ger pälsen en naturlig skimrande vit färg,
utan tillsatser av blekmedel. Den balanserade formulan av 100 % Aloe Vera,
D-Panthenol och veteprotein ger optimal
fuktbalans, frisk och välvårdad päls.
Har en lugnande och vårdande effekt på
känslig hud. Är ekonomisk att använda
och ger lättskötta pälsar, med långvarigt
perfekt resultat. Till tävling och vardag!
Spädbar upp till 1:10.
300 ml / 2,7 l / 5,7 l
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n! K9 Competition Aloe Vera Shampoo och
kvalité
avsluta
med
K9 Competition Aloe Vera
rar päls
Optime
e!
Conditioner
för maximal pälsstatus och
givand
Volym
päls!
långtidseffekt. Spädbar upp till 1:10.
ävhårs
För str

ALOE VERA SHAMPOO
är ett naturligt, milt, drygt och
skonsamt shampoo. Det har en
lugnande effekt på hud och hårbotten och irriterar ej. Det tillför
näring, perfekt fuktbalans och
optimerar pälskvaliteten. Det är
utredande, snabbtorkande och
tidsbesparande. Passar alla pälstyper
och djur – till vardag och tävling!
Spädbar upp till 1:20.
300 ml / 2,7 l / 5,7 l

300 ml / 2,7 l / 5,7 l

CRISP TEXTURE SHAMPOO
är optimalt för strävhåriga raser och är ett
naturligt milt, drygt och skonsamt Aloe Verashampoo. Shampoot framhäver pälsens
naturliga karaktär och gör att pälsen kan
schamponeras så ofta man önskar. Har en
lugnande effekt på känslig hud och
hårbotten. Ger näring, perfekt balans och
optimerar pälskvalitén. Till tävling och
vardag! Spädbar upp till 1:18.
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pH 6,5

COPPERNESS SHAMPOO
neutraliserar missfärgningar och förstärker
pälsens naturliga djupa rödbruna färg.
Den balanserade formulan av 100 % Aloe
Vera, D-Panthenol och veteprotein ger
optimal fuktbalans, frisk och välvårdad
päls. Har en lugnande och vårdande effekt
på känslig hud. Är ekonomisk att använda
och ger lättskötta pälsar, med långvarigt
perfekt resultat. Till tävling och vardag!
Spädbar upp till 1:10.
300 ml / 2,7 l / 5,7 l

M

i

t

e

p

