Specialprodukter

Til hunde, katte og gnavere

KW MUNDRENS medvirker til at rense mund og svælg,
og modvirker dårlig ånde. Mund, gummer og tænder
renses 2-3 gange ugentligt, eller efter behov med en
vatpind, eller en tot vat, vædet med KW MUNDRENS.

KW CATNIP har en særlig effekt og fascination på hele
kattefamilien – dog ses en mindre effekt hos killinger, der
ikke er kønsmodne og hos neutraliserede dyr. Giver en
karakteristisk duft, som særligt hanner finder uimodståelig.

KW HUNDETANDPASTA med leversmag modvirker
dårlig ånde, plak, tandsten og andre belægninger.

KW LUGTFJERNER er et lugtsaneringsprodukt baseret på
enzymer, som først indkapsler den dårlige lugt, og derefter
fjerner den. Fjerner f.eks. urinlugt fra hunde/katte, tobakssod- og kloaklugt. Er meget velegnet til at fjerne lugt fra
hunde i biler. Kan bruges overalt til at fjerne dårlig lugt i rum
ved at spraye i luften, og på ting ved at spraye direkte på det
forurenede sted. Uundværlig når man har hvalp. Særdeles
velegnet ved kortvarige lugtgener.

KW HUNDETANDPASTA påføres med en
KW Fingertandbørste. Hundens tænder
børstes med små cirkelbevægelser. Børst
hundens tænder dagligt eller efter behov.
Skyl evt. efter med rent vand.
KW TEA TREE OIL SALVE har en lindrende og
beroligende virkning. Salven anvendes til ru trædepuder,
bidsår, snitsår, insektbid og små skrammer etc.
Må ikke anvendes på katte.
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.
KW KROKODILLEOLIE SPRAY OG
KW KROKODILLEOLIE SALVE er naturprodukter til
alle dyr. Produkterne er med til at rense og pleje huden.
Kan anvendes på sår, samt når du har fjernet flåter.
Brugsanvisning: Påfør naturproduktet så ofte som
muligt, gerne 3 gange dagligt. Rengør udsat sted
inden du påfører sprayen/salven.
Bemærk venligst: KW KROKODILLEOLIE SPRAY og
KW KROKODILLEOLIE SALVE er 100% naturprodukter.
Produkterne indeholder kun naturlige olier.
KW HOLD DIG VÆK medvirker til at forhindre
uønsket ophold af hund/kat på udvalgte steder,
f.eks. i forbindelse med urenlighed og beskadigelse
af møbler mm. Kan anvendes både udendørs og
indendørs.
KW DEO-DRYS TIL KATTEGRUS OG GNAVERBURE
Fjerner ubehagelig lugt og giver friskhed.
Brugsanvisning: Drys dagligt - eller efter behov - et
let lag KW DEO-DRYS i kattegruset eller gnaverburet.
Forøger kattegrusets holdbarhed i kattebakken og
sørger for at strøelsen holder længere i gnaverburet.
KW MALT får hår til at passere tarmen, og regulerer
samtidig hundens og kattens tarmsystem.

KW SUPER CLEAN RENGØRINGSPRODUKT BASERET
PÅ ENZYMER. KW SUPER CLEAN er et unikt rengøringsprodukt baseret på enzymer, som først indkapsler den
dårlige lugt, og derefter fjerner den. Produktet nedbryder
organiske stoffer, der giver generende lugt på overflader
i f.eks. badeværelser, toiletter, kattebakker, kenneler og
pensioner. Produktet nedbryder også organiske stoffer,
der bevirker tilstopninger i rør. Tillige har KW Super Clean
en behagelig mynte-citron duft.
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KW FRESH BAG LUGTSANERINGSPRODUKT
BASERET PÅ ENZYMER. KW FRESH BAG er et unikt
lugtsaneringsprodukt baseret på enzymer, som først
indkapsler den dårlige lugt, og derefter fjerner den.
Produktet har en behagelig appelsin-citrus duft, er
langtidsholdbart og økonomisk i brug.
KW SOLSPRAY TIL HUNDE OG KATTE
Faktor 30. Høj beskyttelse til områder hvor pelsen ikke dækker. Bruges til hvalpemaver, omkring ben og hvor der ellers
er udsatte områder. Meget vandfast lotion, der beskytter mod
både UVA- og UVB- stråler. Let at fordele, absorberes hurtigt
uden at fedte og kan betjenes med én hånd. Meget vandfast.
Uden parfume.

KW Hunde- & Katteartikler A/S
Tlf.: 36757860, www.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. Læs mere på: www.kw.dk

KW produkter plejer og
vedligeholder, så det giver
velvære og flotte kæledyr
- både i hverdagen og til
udstillinger
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KW PELSOLIE med minkolie er særdeles velegnet til
meget tørre og matte pelse, der efter behandling får
en smuk og dyb glans. Kan anvendes fortyndet med
destilleret vand i en forstøverflaske. Blandingsforhold
efter behov – evt. ufortyndet i meget svære tilfælde.

KW COAT GLOSS modvirker statisk elektricitet, og
beskytter hårene mod ødelæggelse. Gør pelsen let, fyldig
og glansfuld uden at hårene bliver stive og knækker.
Letter udredningen af lange pelse. Giver en naturlig
kontrol over udstillingspelse, der aldrig bliver fedtede,
da KW COAT GLOSS ikke indeholder olie. Forandrer
ikke pelsens naturlige farve og beskytter mod snavs.
Kan bruges så ofte man vil.

KW SÅR-RENS MED KLORHEXIDIN
Til rensning og desinfektion af rifter og småskrammer. Desinfektionsmiddel til lokal anvendelse. Kan
anvendes flere gange dagligt efter behov. Rens
såret grundigt med KW SÅR-RENS med klorhexidin.
Derefter påføres KW SÅR GEL med klorhexidin i et
tyndt lag. KW SÅR-RENS med klorhexidin er velegnet til småskader som hudafskrabninger og rifter.

KW MOUSSE giver volumen til blød og fin pels.
Stiver og løfter pelsen. Meget velegnet til langhårsracer
og topsætning. Ændrer ikke pelsens naturlige farve.
Anvendes bedst i fugtig, nyvasket pels.

KW SÅR GEL MED KLORHEXIDIN
Til desinfektion af rifter og småskrammer.
Desinfektionsmiddel til lokal anvendelse.
Kan anvendes flere gange dagligt efter behov.
Rens grundigt med KW SÅR-RENS med
klorhexidin før KW SÅR GEL påføres i et tyndt lag.
KW SÅR GEL med klorhexidin er velegnet til
småskader som hudafskrabninger og rifter.

KW MINKOLIE-SPRAY giver nyt liv til tørre,
skrøbelige og glansløse pelse, og letter udredningen.
KW MINKOLIE-SPRAY kan også medvirke til at forebygge tør hud, og modvirker statisk elektricitet. Indholdet
af UV solfilter beskytter mod de skadelige solstråler,
der bleger pelsen.
KW SUPER-GROOM
KW SUPER-GROOM er den mest effektive
behandling til hundens eller kattens pels, hvis
pelsen er tør eller ødelagt. Blødgør huden og
er med til at forebygge hudproblemer.
Er antistatisk og vaskes nemt ud igen med en
KW Shampoo af passende type.
Anvendes særligt ved kedelig og tør pels,
filtret pels, tør eller udslidt pels og fældning.
KW PELSKUR virker som en behagelig og
reparerende behandling til lange og halvlange
pelse. KW PELSKUR indeholder minkolie, der
styrker pelsen og giver ekstra pleje, glans og fylde.
Brug KW PELSKUR hver gang du vasker din hund
eller kat. KW PELSKUR indeholder ikke parfume.
KW PREMIUM PELSKUR
KW PREMIUM PELSKUR er en ekstra lækker finish til
lange pelse. KW PREMIUM PELSKUR har en dejlig duft
og virker som en behagelig og reparerende behandling
af pelsen, der samtidig virker beroligende på huden.
KW PREMIUM PELSKUR efterlader pelsen perfekt,
samtidig med at farverne fremhæves og bliver
glansfyldte. KW PREMIUM PELSKUR er nem at
arbejde med og gør den daglige pleje til en leg.
KW PREMIUM PELSKUR anvendes i stedet for balsam.
KW TANGLE-FIX medvirker til skånsomt at fjerne
filterknuder i pelsen, så mest mulig pels bevares.
KW TANGLE-FIX efterlader pelsen smidig, glansfuld
og let at børste.

KW GROOMING PUDDER (tørvask) er ideel til at opfriske
pelsen mellem regelmæssige bade. Snavs og fedt absorberes og børstes væk med en svinehårsbørste. Samtidig
fjernes eventuel ubehagelig lugt.
KW KLIP-STOP standser blødninger ved
negleklipning. Klipning af negle på hunde,
katte, gnavere og fugle, kan give anledning til blødninger.
KW KLIP-STOP påføres med en vatpind den blødende
negleende. Blødningen standser omgående.
KW POTEVOKS STIFT lægger en beskyttende hinde
over hundens trædepuder og beskytter mod vand,
salt og sne m.m. Giver et bedre greb på glatte overflader.
KW POTEVOKS CREME lægger en beskyttende hinde
over hundens trædepuder og beskytter mod vand,
salt og sne m.m.
KW POTEPLEJE SPRAY med aloe vera beskytter og
plejer poter og trædepuder. Er med til at holde trædepuderne bløde og smidige. Giver et bedre greb på glatte
overflader. Trædepuderne, der skal være rene og aftørrede,
påføres potepleje spray. Herved dannes en hinde, der
beskytter mod vand, salt og sne m.m.
KW POTE IMPRÆGNERING
Forebygger og beskytter hunde og kattes poter mod sjap,
sne, salt, snavs og sneklumper. Hjælper også med at
holde infektioner væk, ved mindre skader og rifter.
KW SÅRSPRAY er rensende og rengørende og understøtter hudens helingsproces ved hudafskrabninger og
mindre sår. Kan anvendes sammen med KW ANTI-SLIK, der
medvirker til at forhindre slikning af mindre sår, afbidning af
hår og bid i forbindinger.

KW ANTI-SLIK er ugiftigt, og medvirker til
at forhindre slikning af mindre sår, afbidning
af hår og bid i forbindinger. KW ANTI-SLIK
smager bittert og virker desinficerende på
mindre sår, men kan give anledning til let
svie. Skal ikke fortyndes.
KW DIAMANTØJNE/tårestribefjerner
fjerner effektivt misfarvninger ved øjnene.
Kan også anvendes til rensning af hudfolder
hos blodhund, boxer og bulldog, shar pei m. fl.
KW ØJEBAD anvendes ved snavset udflåd
fra øjnene. Forekommer ofte hos hunde og
katte med løs hud omkring øjnene.
Behandling må ikke foretages såfremt,
der er betændelse i øjet. Søg dyrlæge.
KW ØRERENS til hunde og katte
(med alkohol) Alkohol er med til effektivt
at opløse ørevoks.
KW ØRERENS MED ALOE VERA
til hunde og katte (uden alkohol).
Anvendes til dyr med sarte og følsomme ører.
KW FORHUDSRENS anvendes til rensning
af forhuden hos hanhunde.

