Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Botaniqa White Me Up Sweet Almond &
Avocado Szampon - połysk i blask 5L
marka: Botaniqa

cena: 199.00 zł

White Me Up Sweet Almond & Avocado Shampoo Szampon | Połysk i blask
Szampon stworzony z myślą o
psach białych, aby nadać połysk oraz uwydatnić biel. Może być stosowany dla innych kolorów szaty aby
wzmocnić i wyeksponować kolor. Szampon White Me Up doskonale uwydatnia kolor, nadaje blask oraz dzięki
wzbogaceniu go o wyciąg z Avocado doskonale odżywia.
Sposób użycia: Przed zastosowaniem szamponu
White Me Up wykąp Ulubieńca w odpowiednim szamponie pielęgnacyjnym z linii Botaniqa, aby usunąć
zabrudzenia. Jeżeli posiadasz psa długowłosego lub o podobnej strukturze szaty pamiętaj, iż przed każdą kąpielą
należy dokładnie rozczesać włos. Na mokrą szatę nałóż odpowiednią ilość rozcieńczonego szamponu White Me
Up i wmasuj dokładnie w szatę, aż do uzyskania piany. Masuj dokładnie od głowy, uważając na okolice oczu i
uszu, aż do ogona. Następnie dokładnie spłucz pianę ciepłą, czystą wodą. Po kąpieli w szamponie zalecane jest
użycie odżywki z linii Botaniqa. Odżywkę dobierz w zależności od struktury szaty swojego Pupila. Na mokre
włosy nałóż odpowiednią ilość rozcieńczonej odżywki i rozprowadź równomiernie. Delikatnie osusz włos
ręcznikiem, a następnie jeżeli tego wymaga wysusz suszarką, aż do całkowitego wyschnięcia szaty. Pamiętaj aby
strumień powietrza nie był zbyt gorący. Ciesz się świeżością oraz blaskiem włosa.
Przeznaczenie:
Szczególnie polecany dla psów o szacie białej i jasnej w celu pogłębienia bieli. Natomiast w celu wysycenia
koloru szaty może być stosowany dla każdego rodzaju szaty. Bez obaw może być używany dla psów o delikatnej
strukturze szaty, skłonnej do przesuszania. Zawarty w szamponie ekstrakt z Avocado oraz olejek ze słodkich
migdałów intensywnie nawilżają i zabezpieczają szatę przed wysuszeniem.
Skład INCI: Aqua, Sodium
Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol Distearate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Hydrolyzed Oat Protein, Persea Gratissima Fruit Extract, Propylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Disodium EDTA, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Citric Acid, Parfum, CI 28440, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene
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