Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Botaniqa Love Me Long Cupuaçu and Shea
Szampon - psy długowłose 5L
marka: Botaniqa

cena: 209.00 zł

Love Me Long Cupuaçu and Shea Shampoo Szampon | Psy długowłose
Szampon stworzony specjalnie dla
psów długowłosych na bazie składników naturalnych dokładnie czyści i odżywia, ale także wzmacnia włos
jednocześnie zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zawartość ekstraktów naturalnych z owocu
Cupuaçu oraz orzechów Shea sprawia, iż szata staje się gładsza i bardziej lśniąca.
Sposób użycia: Przed
kąpielą dokładnie rozczesz włos. Następnie rozcieńcz szampon w stosunku 1:5. Zmocz szatę Pupila letnią wodą i
nanieś rozcieńczony szampon Love Me Long na szatę i masuj do uzyskania piany. Masuj od głowy, uważając na
okolice oczu i uszu, aż do ogona. Następnie spłucz pianę ciepłą, czystą wodą. Jeżeli Twój Ulubieniec tego
wymaga czynność możesz powtórzyć. Dla osiągnięcia optymalnego efektu po kąpieli zalecane jest użycie
odżywki Love Me Long. Regularne stosowanie odżywki powoduje, iż włos jest bardziej jedwabisty i
zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak gorący strumień powietrza z suszarki czy
zanieczyszczenia powietrza. Na mokre włosy nałóż odpowiednią ilość rozcieńczonej odżywki i dokładnie
rozprowadź, szczególnie w miejscach gdzie powstaje najwięcej kołtunów. Pozostaw odżywkę na kilka minut, a
następnie spłucz Pieska ciepła, czystą wodą. Delikatnie osusz włos ręcznikiem, a następnie wysusz suszarką od
czasu do czasu przeczesując, aż do całkowitego wyschnięcia włosa. Pamiętaj aby strumień powietrza nie był zbyt
gorący. Rozczesz włos i ciesz się świeżością oraz blaskiem włosa.
Przeznaczenie: Systematyczna
pielęgnacja szaty długiej i półdługiej wymagającej odżywienia, nawilżenia i zabezpieczenia. Polecany dla psów
ras długowłosych takich jak: Yorkshire Teriers, Shih tzu, Charty Afgańskie, Lhasa Apso i psów o zbliżonej
strukturze szaty. .
Skład INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl
Betaine, Glycol Distearate, Cocamide DEA, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Theobroma Grandiflorum
Seed Butter, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Disodium EDTA, Citric Acid, Limonene
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