Balsam du har brug for...
KW ALOE VERA BALSAM

til hunde og katte

KW ALOE VERA BALSAM er velegnet til alle pelstyper
(ikke ruhår). Indeholder udtræk fra aloe
barbadensis planten, der udmærker sig ved dens
helende egenskaber. Balsamens enzymaktivitet
medvirker til at løsne og opløse døde celler, samt
genopbygge nye.
KW ALOE VERA BALSAM er et naturligt
alternativ, der både aktiverer hud og pels, og
efterlader pelsen smidig, skinnende blank, letter
den daglige udredning, og modvirker statisk
elektricitet og sammenfiltringer.
KW ALOE VERA BALSAM går i dybden, og medvirker
til en sund hud og pels, både hos hund og kat.
Bør ikke anvendes på ruhårsracer.

KW BALSAM

til hunde og katte
I kombination med en KW SHAMPOO skaber KW
BALSAM en dejlig blank pels med passende
fylde, der er let at rede ud. Samtidig
opbygges pelsens smidighed og elasticitet,
hvorved den bliver langt nemmere at arbejde
med. Balsam gengiver tør pels dens naturlige
fugtighed, glans og sunde struktur, og modvirker
statisk elektricitet og sammenfiltringer.
Bør ikke anvendes på ruhårsracer.
De fleste shampoo og balsam varianter
findes i 200ml og 500ml plastflasker.
Tea Tree Oil Shampoo, Krokodille Olie Shampoo
og Gnaver Shampoo - dog kun i 200ml.

Vælg den variant, der dækker dine behov
KW produkterne
plejer og vedligeholder, så det
giver flotte pelse
både i hverdagen
og til udstillinger.

Før

Efter

Få det bedste ud af badet!
Før badet:
Red pelsen fuldstændig igennem, så den ikke er filtret. Brug en KW
børste, KW Smart carde, og en grov KW Smart kam til kroppen og en
fin KW Smart kam til hovedet og ved øjnene.
• Med børsten/carden deles pelsen i skilninger og redes helt i bund.
• Med den grove kam redes den lange pels på krop, ben, hale og ører.
• Med den fine kam redes hovedet og pelsen bag ørerne.
• Er pelsen meget filtret bruges en udrednings-/filterkniv til at
“skære” filtrene op. Dette gøres altid i pelsens vokseretning.
Bader man en filtret pels, der ikke er børstet igennem, “stamper”
pelsen - dvs. den bliver som en ”kogt uldtrøje”!
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KW
Shampoo
og Balsam

GUIDE

Badeanvisning...
• Pelsen gøres grundigt våd med tempereret vand.
• Bland 1 del shampoo og 3 dele tempereret vand i en skål
eller en KW blandeflaske.
• Fordel og massér blandingen godt ind i pelsen med en svamp
eller ved hjælp af plastflasken.
• Lad shampooen virke et par minutter.
• Skyl shampooen grundigt ud med tempereret vand.
• Er hunden eller katten meget snavset, gentages behandlingen.
• Bland 1 del balsam og 3 dele tempereret vand i en skål
eller en plastflaske (balsam bruges ikke til ruhårs racer).
• Fordel og massér blandingen godt ind i pelsen med en svamp
eller ved hjælp af blandeflasken.
• Lad balsamen virke et par minutter.
• Skyl balsamen ud med tempereret vand.
• Pelsen frotteres grundigt.
• Red pelsen godt igennem med carde og kam.
Pelsen kan evt. færdigtørres med en føntørrer.
Ved samtidig brug af børste, vil der opnås et fuldendt resultat.
• Bad så ofte som det er nødvendigt, og når du og hunden har lyst.

KW Hunde- & Katteartikler A/S
36757860, www.kw.dk

KW Shampoo og Balsam produceres af de
bedste råvarer og har den rette sammensætning,
således at pelsen og huden bliver holdt i
optimal kondition. Produkterne fremstilles i dag
parabenefrie.

Til hunde, katte og gnavere

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.

Se www.kw.dk

KW Shampoo holder hundens og
kattens hud og pels i optimal
kondition.
KW Balsam beskytter, plejer og letter
udredningen af især langhårspelse.
Find den variant der passer til dine behov
– og løs eventuelle pelsproblemer.
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Shampoo du har brug for...
KW ALOE VERA SHAMPOO

Vælg
der dækker
dækkerdine
dinebehov
behov
Vælg den variant, der
KW MEDICIN SHAMPOO

Til hunde, katte og gnavere
KW TJÆRE SHAMPOO

til hunde og katte

til hunde og katte

til hunde og katte med hudproblemer

KW ALOE VERA SHAMPOO er et naturligt
alternativ, der både aktiverer hud og pels, og
efterlader pelsen skinnende ren og blank.
KW ALOE VERA SHAMPOO går i dybden, og
medvirker til en sund hud og pels, både hos hund og
kat. Indeholder udtræk fra aloe barbadensis planten,
der udmærker sig ved dens helende egenskaber.
Shampooens enzymaktivitet medvirker til at løsne
og opløse døde celler, samt genopbygge nye.

KW MEDICIN SHAMPOO er specielt egnet til
hunde og katte, der lider af skæl, tør hud og
kløe.
Efterlader pelsen glansfuld. For bedste resultat
gentag behandlingen efter 8 dage.

KW TJÆRE SHAMPOO er et effektivt
middel til afhjælpning af tør og
irriteret hud hos hunde og katte,
som følge af skæl, loppebid
og lignende.

KW MINKOLIE SHAMPOO

KW BRUN SHAMPOO

KW MINKOLIE SHAMPOO er særdeles velegnet
til kort- og langhårede hunde og katte – også
til glansløse pelse. Minkolien stabiliserer pelsens
naturlige struktur og fedtindhold, samt gør pelsen
skinnende blank og smidig med passende fylde.

KW BRUN SHAMPOO er specielt
fremstillet for at stimulere farverne
i brune, røde og gyldne pelse.
Efterlader pelsen frisk og glansfuld.

KW HVALPE SHAMPOO

KW HVID SHAMPOO

KW HVALPE SHAMPOO er en mild og
effektiv shampoo til hvalpe og killinger.
Tilfører protein til triste og udtørrede pelse,
hvorved f.eks. spaltede hårspidser hurtigt
genopbygges. Også velegnet til voksne
hunde og katte.

KW HVID SHAMPOO er specielt
fremstillet for at stimulere farverne
i hvide, creme, sølv, grå og andre
lyse pelse.
Efterlader pelsen frisk og glansfuld.

KW BAD & FØN 2 i 1
til hunde og katte

KW BAD & FØN 2 i 1 er shampoo og balsam i ét.
Vasker og beskytter pelsen på én og samme gang,
hvorved der på den halve tid opnås en glansfuld
pels med passende fylde. 2 i 1 modvirker statisk
elektricitet og filtrede pelse, og gør pelsen luftig,
blød og let at rede ud.

til hunde og katte

til hunde og katte

KW CITRON SHAMPOO

til hunde og katte

KW CITRON SHAMPOO er særdeles velegnet til
kort- og langhårede hunde og katte, der har
en lidt sart og følsom pels. KW Citron Shampoo
har en liflig duft og efterlader en skinnende blank
pels med en behagelig fylde.

KW MANDELOLIE SHAMPOO

til hunde og katte

KW MANDELOLIE SHAMPOO er særdeles velegnet
til kort- og langhårede hunde samt katte med
tørre og glansløse pelse. Mandelolien stabiliserer
pelsens naturlige fedtindhold, gør pelsen skinnende
blank og smidig.

KW TERRIER SHAMPOO

til hunde og katte

til hunde og katte

KW SORT SHAMPOO

til ruhårede racer, og katte med ”fedthaler”

til hunde og katte

KW TERRIER SHAMPOO er specielt fremstillet til
ruhårede racer. Den bevarer og styrker strukturen i
ruhårede pelse, samt giver pelsen glans.
Undgå at bade hunden 14 dage før, og 14 dage
efter trimning. Kattes ”fedthaler” kan afhjælpes
med KW Terrier shampoo, som efterlader pelsen
glat og skinnende uden det fedtede lag ved halen.

KW SORT SHAMPOO er specielt
fremstillet for at stimulere farverne
i sorte, blå og andre mørke pelse.
Efterlader pelsen frisk og glansfuld.

KW GNAVER SHAMPOO

KW KROKODILLE-OLIE SHAMPOO

KW TEA TREE OIL SHAMPOO
til hunde

til kaniner, marsvin og andre gnavere

KW KROKODILLE-OLIE SHAMPOO indeholder den
unikke krokodille-olie, og er baseret
på naturlige ingredienser, hvilket gør den
yderst effektiv ved hudlidelser. 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 tægebid.

KW TEA TREE OIL SHAMPOO er et naturligt
alternativ med positiv indvirken mod utøj,
sår, insektbid, samt tør og skællet hud.
Efterlader pelsen skinnende ren og blank. Tea Tree
Oil træet, vokser i et meget begrænset område i
Australien. Oliens beroligende virkning har været
kendt af Australiens oprindelige befolkning i
århundreder. Bør ikke anvendes på katte.

KW GNAVER SHAMPOO er ekstra mild,
så irritation af øjne og hud undgås.
Fjerner lugt og skæl og efterlader pelsen
blød og meget glansfuld.

til hunde og katte
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