KW Krokodille-olie produkter
– et helt naturligt valg

KW KROKODILLE-OLIE PRODUKTER TIL DINE
DYR ER 100% NATURPRODUKTER, MED DEN
UNIKKE KROKODILLE-OLIE
Krokodillen er det ældste nulevende væsen på vor klode.
Den har ikke forandret sig genetisk i mere end 250.000.000 år, og
har således som et af de eneste væsener kunnet modstå alverdens
naturkatastrofer, klimaændringer, forurening mm. For nogle år siden
opdagede et filmhold fra BBC, at krokodiller på den mærkværdigste
vis heler sår og infektioner meget hurtigere, end vi ser det hos os
selv og vores dyr.
Observationen blev undersøgt yderligere og efter flere besøg på
krokodillefarme viste prøver, at det er i krokodillens sparsomme
fedtlag, hemmeligheden ligger. I lighed med små afrikanske
giftfrøer indeholder krokodillens fedtvæv et stof, der ved nærmere
undersøgelser har vist sig at have mange unikke egenskaber.
Alle produkter er naturprodukter, fremstillet af de fineste
råvarer, skabt af naturen selv. Der forekommer ikke parabener i
produkterne.
Krokodille-olien er udvundet fra krokodiller opdrættet på farme.
Din sikkerhed: Alle produkter er importeret
med CITES certifikat. CITES er
en international konvention
til kontrol af handlen (over
landegrænser) med vilde dyr
og planter. Det sker gennem
overvågning og regulering
af den internationale handel.
Målet er kun at tillade
en bæredygtig handel.
I Danmark er CITES
underlagt Miljøministeriet.
Croccillin produkter.

KW KROKODILLEOLIE SPRAY OG
KW KROKODILLEOLIE SALVE

Naturprodukter med krokodille-olie til alle dyr
KW KROKODILLEOLIE SPRAY OG KW KROKODILLEOLIE
SALVE er naturprodukter, der er med til at rense og pleje
huden.
Kan anvendes på sår, samt når du har fjernet flåter.
Påfør naturproduktet så ofte som muligt, gerne
3 gange dagligt. Rengør udsat sted
inden du påfører olien/salven.
Bemærk venligst:
KW KROKODILLEOLIE SPRAY/
SALVE er 100% naturprodukter.
Produkterne indeholder kun
naturlige olier.
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KW Krokodille-olie produkter
– et helt naturligt valg

KW KROKODILLE-OLIE SHAMPOO
Til hunde og katte

KW KROKODILLE-OLIE SHAMPOO er velegnet til alle pelstyper
(ikke ruhår der bliver trimmet). Indeholder den unikke krokodille-olie,
og er baseret på naturlige ingredienser. Shampooen indeholder ikke
salte og sulfater, hvilket gør den yderst effektiv ved hudlidelser.
KW KROKODILLE-OLIE SHAMPOO er et naturligt alternativ, der lindrer
ved svie og kløe, og er med til at genskabe sund hud og pels
ved hudirritationer. Meget velegnet ved irriteret hud som følge af
loppe- og flåtbid.
KW KROKODILLE-OLIE SHAMPOO går i dybden, og
medvirker til en sund hud og pels, både hos hund og kat.
Brugsanvisning:
• Pelsen børstes omhyggeligt (specielt langhårsracer).
• Pelsen gennemvædes med tempereret vand.
•B
 land 1 del shampoo og 2 dele tempereret vand i
en KW blandeflaske.
• Gnid blandingen godt ind i pelsen.
• Massér grundigt og lad shampooen virke et par min.
• Skyl shampooen omhyggeligt ud med tempereret vand.
• Er hunden eller katten meget snavset gentages
behandlingen.
• Undgå kontakt med øjnene.
• Ved hudproblemer anvendes ikke balsam.

KW ØRERENS MED KROKODILLE-OLIE
Til hunde og katte

Et innovativt produkt, der er med til at holde øregangene
sunde og fri for ørevoks. Et naturligt alternativ ved
genstridige ører, med en neutral pH-værdi.
Brugsanvisning:
Dryp 2-5 dråber KW ØRERENS MED KROKODILLE-OLIE
i øregangen, og masser forsigtigt basisøret efter behov.
Drej hovedet lidt på skrå og massér det løsnede ørevoks
ud af øregangen, eller lad hunden eller katten selv ryste
det ud. Synligt ørevoks bør fjernes forsigtigt, evt. med en
vatpind. Tag et øre ad gangen. Ved stærk tilsmudsning kan
processen gentages.

KW Hunde- & Katteartikler A/S
henviser til nærmeste forhandler på
Tlf.: 36 75 78 60 eller på kwpet@kw.dk

KW Hunde- & Katteartikler A/S er et grossistfirma, der
leverer produkter af høj kvalitet til dyrehandlere, dyrlæger,
hundefrisører og specialbutikker. Udover KW pelsplejeserien
og KW SMART serien, består varesortimentet af
et stort udvalg af bl.a. træningsrekvisitter,
legetøj, liner, halsbånd og snacks.
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