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K9 Competition wyznacza zupełnie nowy,
wyższy standard w pielęgnacji sierści dla psów
i kotów. Oszczędza czas, przyspiesza suszenie
i doskonale wspomaga walkę z kołtunami
oraz utrzymuje długotrwały efekt. Jest łatwy
w użyciu, a Ty otrzymasz natychmiastowe i
oszałamiające rezultaty za każdym razem.
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K9competition produkowany jest w Szwecji z najlepszych naturalnych
składników dostępnych na rynku. Produkty działają łagodząco i
uspakajająco na wrażliwą skórę i nie podrażniają.
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Skład K9competition komponowany jest w doskonałej harmonii,
aby dostarczać skórze i włosom składników odżywczych, dać odpowiedni poziom nawilżenia i zoptymalizować jakość szaty. Produkty są
łatwe w użyciu, pomagają w walce z kołtunami i oszczędzają czas.
Przy użyciu naszych kosmetyków skraca się czas suszenia ,a szata
i o
t
na długi czas pozostaje w doskonałej kondycji.
n

K9 Competition grooming 2.0

www.k9competition.com
info@k9competition.com

Powyższe aktywne składniki,
po połączeniu, mają działanie
synergistyczne na optymalną
jakość skóry i włosów.
Dokładnie przetestowana
formuła przyczynia się do
idealnej skóry oraz jakości
sierści,. Nasz cel: doskonałe
kosmetyki na wystawy jak
i do codziennego użytku.
Nasze pozostałe składniki
pochodzenia roślinnego, a
także biodegradowalność
stwarza, że K9 competition
to mądry,rozsądny i ekonomiczny wybór.

mają decydujący wpływ
na końcowy wynik i
wykończenie poprzez pomoc
bardzo małych cząsteczek,
przyczyniających się do
dogłębnego wnikania w
łodygę włosa oraz jej leczenia.

Nano Liposomy

• Zamyka łodygę włosa
• Chroni przed wolnymi
rodnikami
• Wzmacnia warstwę
naskórka
• Zapewnia zdrową skórę
i sierść
• Wzmacnia naturalny kolor
oraz połysk
• Odżywia i zmiękcza skórę
• Mocno nawilża
• Długotrwały efekt
działania na włos

W ł a ś c i w o ś c i :

Proteiny Pszenicy

K9competition jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów zwierząt, włosa, ras oraz szczeniąt.

W ł a ś c i w o ś c i :

Aloes (100%, certyfikowany)
Bogaty w minerały, witaminy
i enzymy. Często nazywany
„magiczną rośliną”
• Antybakteryjny/
przeciwgrzybiczny
• Przeciwzapalny/
przeciwutleniacz
• Zapobiega i zmniejsza
zaczerwienienia oraz świąd
• Zapobiega wysuszeniu
skóry i włosów
• Daje naturalny
blask
• Ma działanie
łagodzące na
podrażnioną skórę
• Wspomaga gojenie
ran proteiny pszenicy

D-Panthenol (witamina B5)
Najważniejszy „ konstruktor”
skóry i sierści. Witalizuje
skórę i mieszki włosowe
W ł a ś c i w o ś c i :
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Odpowiedni balans
nawilżenia
Wzmacnia łodygę włosa
Wzmacnia skórę
Przeciwdziała wypryskom,
świądowi, łuszczeniu
się skóry, łamiącym się
włosom, wypadaniem
włosów oraz siwieniu
Nadaje naturalny kolor
i połysk
Dodaje objętości
Zapewnia naturalny
wygląd skóry i włosów
Ułatwia rozczesywanie
i przyspiesza suszenie
Naprawia zniszczone
futro

DYST RYBU TOR :
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DEMATTER SPRAY

pH 4,5

Natychmiastowa odżywka w postaci
sprayu z magicznymi właściwościami
antystatycznymi oraz mocą
rozkołtuniania i nawilżenia. Powoduje
że wszystkie rodzaje włosów są łatwe
do rozczesywania i mają niesamowity
blask. Zapobiega tworzeniu się filców
na długi czas. Idealny do wszystkich
ras. Sprawia że szata jest w doskonałej
kondycji wystawowej.
250 ml / 8,45 fl oz
2,7 L / 0,71 gal
5,7 L /1,5 gal

150 ml/5,07 oz

Delikatny i
skuteczny
sposób czyszc
zenia uszy
zwierzęcia.
Rozpuszcza
wosk. Ma
działanie pre
wencyjne.Bez
alkoholu. Wolny
od olejków
W przypadku
poważnych
zapaleń uszu
należy zgłosić
się do wetery
narza.

pH 4,5
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INTENSIVE COAT CURE

pH 5,5

EAR
CLEANSER
SENSITIVE

intensywna odżywka
pielęgnacyjna –ze skutecznymi
witaminami / białkiem /
kompleksem kreatyny,
zwiększa poziom nawilżenia,
naprawia zniszczoną sierść i
dostarcza wszystkiego czego
potrzebuje zniszczona szata.
Z naszą odżywką sierść
odzyska elegancki wygląd,
blask oraz będzie łatwa w utrzymaniu. Składniki głęboką wnikają
w strukturę włosa i powodują intensywnie nawilżenie. Szybko
odkołtunia i poprawia rozczesywanie tworzy włos odporny na
uszkodzenia. Zawiera Aloes, witaminę B5, proteiny pszenicy i
keratynę dla kontroli wygładzania i siły wewnętrznej włosa.
Powoduje doskonałe nawilżenie oraz wysycenie koloru. Może być
stosowany regularnie lub jako tygodniowa , intensywna kuracja.

SILK SHINE

100 ml/3,4 oz

Zapewnia niesa
mowity połysk
i blask wszyst
kim rodzajom
szaty i włosa.
Zapobiega splątywaniu się włosów,
rozdwajaniu
końcówek włosa
i jest elektrostaty
czny. Wystarczy
nanieść parę
kropel na dłonie
a następnie rozprowadzić na włos.
Nawet przesuszony i matowy
włos uzyska wspaniały blask i
atłasowy wygląd. Doskonały
na wystawy!
30 ml

i

t

e

p

i
t

e
p

orangekom.se

t

e

o

f

t

h

e

A

r

t

C

o

a

t

C

a

r

e

i

n

S

tość!
kła obję
Niezwy
wnana
Niezró
y!
ra szat
struktu blask!
lny
Natura

ALOE VERA NANO MIST
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Odżywka bez spłukiwania, z
potężnym efektem pozbywania
się filców. Ułatwia rozczesywanie,
dodaje objętości i poprawia
strukturę włosa. Zapobiega
powstawaniu filców i kołtunów,
powoduje że sierść lepiej się
układa. Doskonały dla wszystkich
rodzajów sierści oraz zwierząt.
Nano liposomy ekstremalnie
penetrują łuskę włosa i wzmacniają
efekt końcowy pielęgnacji.
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250 ml /8,45 oz
2,7 L/0,71 gal
5,7 L /1,5 gal
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Daje szacie dodatkową teksturę,
kiedy tego potrzebuje i jest
wyczuwalna i w dotyku oraz w
wyglądzie. Wystarczy spryskać
i wyczesać lub wysuszyć.
Antystatyczny, doskonały
odkołtuniacz, nawilża i chroni
szatę. Powoduje szatę łatwą do
wyczesania i nie niszczy włosów.
Wydobywa naturalny blask.
Bez zawartości alkoholu.

CRISP MIST TEXTURIZER

Neutralizuje przebarwienia i
wydobywa naturalny i głęboki
kolor szaty. Ten zrównoważony
skład zawierający 100% aloesu,
D-pantenolu i protein pszenicy
działa łagodząco na wrażliwą
skórę, powoduje doskonały balans
nawilżenia oraz zdrową ,odżywioną
szatę. Jest ekonomiczny i prosty
w użyciu. Pozostawia szatę na
długo w doskonałym stanie.
Może być rozcieńczany 1:10.

BLACKNESS SHAMPOO
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ALOE VERA CONDITIONER

Jest ekonomiczna i mocno odżywia.
Dodaje sierści pięknego blasku,
ułatwia rozczesywanie kołtunów
i ma działanie antystatyczne.
Poprawia objętość i balans nawilżenia.
! Oszczędza czas ponieważ sierść
jest łatwiejsza do rozczesania i
szybciej się suszy. Pasuje do
wszystkich zwierząt, rodzajów
sierści, ras i szczeniąt.
Może być rozcieńczany 1:40.
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STRIP OFF SHAMPOO

Uwalnia sierść po lakierach,
pudrach itp. ; usuwa brud, olej
i wszystkie nieczystości ,które
powodują obciążenie włosa.
Po użyciu Strip OFF, należy użyć
szamponu K9 Competition Aloe
Vera oraz odżywki, aby zapewnić
szacie jak najlepszy wygląd i
długotrwały efekt.
Może być rozcieńczany 1:10.
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WHITENESS SHAMPOO

Daje sierści naturalny, błyszczący
biały kolor bez dodatków wybielaczy.
Ten zrównoważony skład zawierający
100% aloesu , D-pantenolu i protein
pszenicy działa łagodząco na wrażliwą
skórę, powoduje doskonały balans
nawilżenia oraz zdrową ,odżywioną
szatę. Jest ekonomiczny i prosty w
użyciu. Pozostawia szatę na długo w
doskonałym stanie.
Może być rozcieńczany 1:10.
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ALOE VERA SHAMPOO
Szampon aloesowy- to naturalny,
łagodny i ekonomiczny szampon.
Działa łagodnie na wrażliwą skórę
oraz nie powoduje podrażnień.
Doskonale odżywia, perfekcyjnie
nawilża i optymalizuje jakość szaty.
Wspomaga rozplątywanie kołtunów
, oszczędza czas i powoduje krótszy
czas suszenia. Idealny do wszystkich
zwierząt, ras i szczeniąt. Idealny do
przygotowywania na wystawy i do
codziennego użytku.
Może być rozcieńczany 1:20.
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CRISP TEXTURE SHAMPOO

COPPERNESS SHAMPOO

Szampon dla sierści brązowej i
rudej Neutralizuje przebarwienia,i
wydobywa naturalny i głęboki kolor
sierści brązowej. Działa uspakajająco
na wrażliwą skórę, powoduje zbalansowane nawilżenie skóry i pozostawia
zdrowy włos. Ekonomiczny w użyciu ,
ułatwia pracę z włosem, włos na długo
pozostaje w doskonałej kondycji
Sposób użycia.
Może być rozcieńczany 1:10.

Przeznaczony dla ras z włosem
szorstkim. Wzmacnia naturalne
uczucie szorstkości szaty i dodaje
objętości. Wysyca wszystkie kolory.
Szamponu można używać do częstych
kąpieli bez ryzyka zniszczenia sierści.
Aloes uspakaja i nawilża skórę.
Pozostawia świeży zapach. Stosowany
do dziennego użytku jak i do wystaw.
Może być rozcieńczony 1:18.
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