
Spesielt for kjæledyr med hvit eller lys pels, for å fjerne 
gulskjær, samt gi næring til tørr & matt pels. Shampoen 
er flokeløsende og reduserer flyvehår. Inneholder kun 
naturlige ingredienser. Dyptrensende shampo med 
pigmenter for å gi lyse hunder en klar pels med liv.

473ml 

Tea Tree Shampoo

Meget miljøvennlig shampo bygget opp med en 
formula som er designet for dyr med hudproblemer. 
Inneholder ikke parfyme. Tea Tree-oljen virker 
desinfiserende og antiseptisk, samtidig som den er 
meget effektiv mot lus, lopper og midd. Shampoen 
kjøler og roer ned huden. 

473ml

Skånsom shampo som er spesielt egnet for å vaske 
ansikt. Den etterlater en mild, frisk duft. Passer perfekt 
for skånsom rengjøring av valper eller kattunger. 

473ml

Waterless Foam Shampoo

Shampo med et tykt, rikt skum som renser pelsen 
uten vann. Spesielt laget for dyr som ikke er 
begeistret for vann, eller for bruk i kalde klima - der å 
skylle med vann kan være et problem. Formulaen 
blander seg sammen med olje og skitt, slik at det kan 
tørkes av pelsen. Inneholder Aloe Vera og 
havreekstrakt som roer ned og mykgjør huden.

250ml 

Wild Ginger Shampoo

Rik, luksuriøs formel som renser forsiktig. Beriket 
med fordelene til vill ingefærekstrakt - som tilfører 
fuktighet og glans.

473ml

SHAMPOOS
● SKUMMER LITE ● PH-BALANSERT

Alle våre shampoer inneholder en formula 
av eksklusive planteekstakter, med akkurat 
riktig pH for dyrets hud. Skummer moderat 
for effektiv skylling. Pelsen vil føles mykere 
og mer glansfull, med en duft som er 
behagelig for kjæledyret ditt (uten sterk 
parfyme som kan irritere sensitive neser). 

Oatmeal Shampoo

Gir fuktighet og beroliger sensitiv og tørr hud. Denne 
allsidige shampoen er dypt-rengjørende, kjølende og 
gir næring til tørr og matt pels. Fjerner lukt. 

473ml 

Super Bright Shampoo

CONDITIONERS
● ENKEL Å BRUKE ● PH-BALANSERT

For å oppnå en flokeløs pels har John Paul Pet 
utviklet conditioners som er spesielt formulert: 
med vår eksklusive botaniske ekstraktblanding, 
med riktig pH-balanse for dyrets hud. Floker vil 
løsne enklere og pelsen vil føles mykere, og 
samtidig se glansfull ut - med en duft som er 
behagelig for kjæledyret.

Tea Tree Conditioning Spray

En pleiespray som kan benyttes på både tørr og fuktig 
pels. Roer ned problemhud. Sprayen gir en frisk og ren 
duft, samtidig som den gir glans til tørr og matt pels. 
Perfekt for daglig pleie av pelsen. 

236ml 
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Oatmeal Conditioning Rinse

Denne havrebaserte leave-in conditioneren er 
en perfekt flokeløser med en rik, 
gjenoppbyggende formula. Ideell for bruk etter 
shamponering, for å gjenoppbygge en 
silkemyk, sunn følelse og samtidig forbedre 
kambarheten betraktelig.

473ml 

Oatmeal Conditioning Spray

Havrebasert leave-in conditioner. Formulert for 
å trekke dypt inn og revitalisere dyrets hud. 
Frisker opp pels og sensitiv hud med mandelolje. 
Husk å påføre jevnt! Kan benyttes på både tørr og 
fuktig pels. 

473ml

Wild Ginger Shine Spray

Sprayen er beriket med hvit ingefærrot fra Hawaii -  
som i kombinasjon med 14 andre 
konditioneringsmidler -  tilfører fuktighet til både hud 
og pels.

236ml 

CONDITIONERS
● ENKEL Å BRUKE ● PH-BALANSERT
● DYPTVIRKENDE INGREDIENSER

WIPES
● PRAKTISK ● MILD OG SKÅNSOM
Med et utvalg av tre forskjellige renseservietter, kan du 
lett holde kjæledyret ditt rent og pent. Våtserviettene er 
nøye utformet med kjæledyret ditt i tankene - perfekt for en rask 
vask, for å forhindre vond lukt og et ustelt dyr.

Body & Paw Pet Wipes

Er utviklet for å holde huden ren og uten vond lukt, 
samtidig som den gir fuktighet og pleie mellom bad. 
Disse våtserviettene inneholder blant annet lanolin 
for å friske opp pelsen. De er velegnet til å bruke på 
potene, mellom tærne og rundt halen. Perfekt for en 
rask rengjøring etter tur.

Inneholder 45 våtservietter.

Ear & Eye Pet Wipes 

Er laget for å rengjøre øyne og ører - for å forhindre 
betennelser som kan oppstå ved manglende renhold, 
samt forhindre vond lukt. Våtserviettene er laget 
spesielt for å fjerne flekker etter tårer, smuss og annet 
som dannes rundt øyne og ører. Husk at man må 
benytte separate våtservietter for hvert øre/øye for å 
unngå eventuell smitte. 

Inneholder 45 våtservietter.

Tooth & Gum Pet Wipes

Serviettene er utmerket for huden og formulert til å 
forbedre munn- og tannhygiene. 80% av alle 
hunder lider av tannhelseproblemer. Våtserviettene 
inneholder sodium og bakepulver for rengjøring, og 
naturlig frisk mint for å redusere vond lukt.

Inneholder 45 våtservietter.

Distributør:




