
KW Nature ØKOLOGISK SHAMPOO  
med Havtorn- og Tangolie. 
Shampooen, der tilfører vitaminer der styrker pelsen. 

Shampoo fås i  
200 ml (Varenr. 5220)  
500 ml (Varenr. 5221)

Havtornolie indeholder C, E og K  
vitaminer. Olien styrker pelsen igennem  
hydrering, forbedret elasticitet og  
dannelsen af nye celler.

Tangolie som vi bruger i KW Nature er  
fra røde havalger. Olien indeholder A, B12  
og E vitaminer. Olien har et naturligt  
UV-filter og beskytter derfor samtidig  
pelsen mod sollys. 

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

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

                Læs mere på: www.kw.dk 

Alle KW Nature produkterne, er fyldt med den bedste  
Aloe Vera saft. Aloe Vera er plejende og fugtgivende.

GENERELT!
Når KW Nature anvendes, skal den masseres ind i hud og 
hår, så man sikrer, at den bliver optaget rigtigt, så huden 
kan suge fugtigheden til sig og dermed nyde godt af oliernes 
egenskaber. Når man masserer olien ind i huden øges også 
blodcirkulationen, hvilket kan medvirke til en mere sund og 
aktiv hårvækst.

Vejledning i brug af KW Nature shampoo:
Pelsen børstes omhyggeligt (specielt på langhårsracer). 
Pelsen gennemvædes med tempereret vand. Bland 1 del 
shampoo med 3 dele tempereret vand evt. i en blandeflaske. 
Gnid blandingen godt ind i pelsen. Massér grundigt og lad 
shampooen virke et par minutter. Skyl shampooen ud med 
tempereret vand. Er hunden eller katten meget snavset 
gentages behandlingen. Undgå kontakt med øjnene.

KW Nature er økologi og shampoo, 
til hund og kat, når det er bedst.

KW Nature renser i dybden og 
efterlader pelsen skinnende ren  
og blank.

Find netop din KW Nature variant.

04
.2

01
7 N
at

u
re

Nature

Nature

Nature

ØKOLOGISK 
SHAMPOO 

GUIDE

Nature

Teksten i denne flyer er ikke anerkendt af Lægemiddelstyrelsen, og bør ikke betragtes 
som anprisninger. Vi har blot samlet resultaterne af en række dokumenteret og udoku-
menteret videnskabelige studier samt artikler på internettet, der viser nogle af oliernes 
potentielle egenskaber og anvendelsesmuligheder.

KW Nature økologisk shampoo



KW Nature ØKOLOGISK SHAMPOO  
med Jojoba- og Kokosolie. 
Shampooen, der beskytter  
og bekæmper tør hud. 

Shampoo fås i  
200 ml (Varenr. 5200)  
500 ml (Varenr. 5201)

Jojobaolie indeholder naturlige 
vitaminer. Olien tilfører både 
hud og hår A, B og E vitaminer. 
Jojobaolien er blødgørende for 
huden. Olien har en blødgøren-
de og beroligende effekt, der 
kan afhjælpe problemer med 
hårbunden, hvis den f.eks. er tør, 
og lider af skæl. 
Jojobaolie indeholder også jod, hvilket er  
årsagen til dens antibakterielle egenskaber.

Kokosolie er unik i sin opbygning og er dokumenteret til at  
kunne reducere proteintabet i hår markant. Olien indeholder  
laurinsyre, som gør den antibakteriel og svampedræbende.  
Endvidere indeholder kokosolie naturlige antioxidanter,  
vitamin E og K.  
Olien indeholder også jern, som er effektivt mod skæl.
Kokosolie trænger ind i hårstrået, som ingen anden olie,  
og styrker håret indefra.

KW Nature ØKOLOGISK SHAMPOO  
med Kamille, Lavendel- og Rosmarinolie. 
Shampooen, der tilfører fugt  
og virker beroligende. 

Shampoo fås i  
200 ml (Varenr. 5210)  
500 ml (Varenr. 5211)

Kamilleolie har antibakterielle og 
svampedræbende egenskaber.  
Derudover kan olien have en positiv 
effekt på eksem og sårhelingsprocessen. 
Kamilleolie tilfører også fugt til huden.

Lavendelolie er mest kendt for sin  
beroligende egenskab. Derudover menes 
olien at være god mod uren hud, sår og 
skrammer pga. dens antiseptiske og  
cellefornyende evner.

Rosmarinolie er god til den tørre hud, hvor den 
fugter og efterlader huden smidig og fugtig, og dermed  
stærk nok til at kunne modstå det skidt, som den bliver  
udsat for i hverdagen. Olien er blevet sat i forbindelse  
med antibakterielle egenskaber, der gør den god til at 
bekæmpe bakterierne i huden.

KW Nature ØKOLOGISK SHAMPOO og BALSAM  
med Arganolie.
Shampooen, der indeholder Marokkos flydende guld. 

Shampoo fås i  
200 ml (Varenr. 5230)  
500 ml (Varenr. 5231)

Arganolie indeholder store mængder E vitamin,  
som styrker håret og har anti-inflammatoriske  
egenskaber.  
Olien modvirker samtidig fugttab og celledød,  
hvilket holder huden ung. 

Olien er kendt for sine fugtgivende 
egenskaber, der beskytter huden og til-
fører elasticitet til hud og hår. Selvom det 
er en olie reducerer Arganolie fedtet hår.

Arganolie indeholder blandt andet også 
Karotén og Polyphenoler, der henholdsvis 
beskytter mod UV-stråling og har anti- 
septiske egenskaber.

Balsam fås i  
200 ml (Varenr 5240)   
500 ml (Varenr 5241)
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