Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Botaniqa Puppy My Sweet Oat Protein
Szampon - szczenięta i psy wrażliwe 250ml
marka: Botaniqa

cena: 27.00 zł

Puppy My Sweet Oat Protein Shampoo
Szampon | Szczenięta i skóra wrażliwa
Delikatny, naturalny
szampon wzbogacony o innowacyjną ochronną formułę. Stworzony z myślą o szczeniętach i psach o bardzo
wrażliwej skórze. Innowacyjna formuła nie tylko chroni szatę ale doskonale ją odżywia i zabezpiecza. Delikatne
składniki czyszczące pomagają w utrzymaniu szczeniąt w czystości i zdrowiu. Szampon Puppy My Sweet zawiera
dobroczynne proteiny owsa, które znane są z właściwości kondycjonujących skórę i szatę. Może być stosowany
dla psów o bardzo wrażliwej skórze. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych, sylikonów, SLS, oraz
żadnych składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych ropy naftowej, co czyni go niezwykle
delikatnym i efektywnym szamponem.
Sposób użycia: Szampon Puppy My Sweet może być nakładany
bezpośrednio na mokrą szatę bądź rozcieńczany w stosunki 1:2 z wodą. Na odpowiednio przygotowany włos
nałóż szampon Puppy My Sweet i delikatnie wmasuj go w szatę. Rozprowadź szampon dokładnie od głowy,
uważając na okolice oczu i uszu, aż do ogona. Następnie dokładnie spłucz pianę ciepłą, czystą wodą. W razie
potrzeby czynność można powtórzyć. Następnie delikatnie osusz włos ręcznikiem, a jeżeli tego wymaga wysusz
suszarką aż do całkowitego wyschnięcia włosa. Pamiętaj aby strumień powietrza nie był zbyt gorący. Ciesz się
świeżością oraz blaskiem włosa. Szampon zawiera składniki odżywcze oraz zabezpieczające szatę dlatego też w
przypadku szczeniąt nie jest konieczne stosowanie odżywki.
Przeznaczenie: Innowacyjna formuła
szamponu sprawia, iż może być on stosowany w wielu przypadkach. Stworzony dla szczeniąt wszystkich ras, suk
karmiących oraz psów dorosłych o skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Może być także stosowany dla
psów długowłosych do „codziennej" pielęgnacji zarówno całego ciała jak i okolic pyszczka. Zastosowane
składniki czyszczące zapewniają łagodność, a zawarte składniki odżywcze gwarantują delikatne odżywienie i
zabezpieczenie.
Skład INCI: Aqua, PEG-80 Sorbitan Laurate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-150
Distearate, Sodium Cocoamphoacetate, Hydrolyzed Oat Protein, Linoleic Acid (and) Linolenic Acid,
Panthenol, Disodium EDTA, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric
Acid
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