
Лінійка  BEAUTY and CARE 
для собак

Натуральні рішення догляду для собак  





NATURAL SOLUTIONS - це повноцінна лінія 
продуктів догляду для собак, у складі якої містяться 
ретельно підібрані компоненти натурального 
походження. Наші переваги? Глобальне мислення у 
межах локалізованого виробництва, яке передбачає 
збір самої сутності природи і відновлення активних 
компонентів у повній мірі.  

Вироблено в Італії; починаючи із походження 
рослин та закінчуючи самим виробництвом. 
Сировину збирають у пік цвітіння і переробляють за 
інноваційними технологіями, що дозволяють 
зберегти фітокомплекс кожної рослини цілісними. 
Ми не використовуємо пестицидів або хімікатів. 
Наші продукти - це кращі рішення для здоров`я 
собак і спокою їх хазяїв.



Природа має безліч інгредієнтів, які здатні 
вирішити будь-які проблеми домашніх 
улюбленців. Концепція нової лінійки 
Beauty&Care для собак NATURAL 
SOLUTIONS: високоякісна продукція містить 
натуральні і фітотерапевтичні інгредієнти, які 
задовольняють будь-які особливі потреби 
вашого собаки з увагою до здоров’я. Наша 
пристрасть - створювати гармонію між нами і 
нашими пухнастими друзями!
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НАТУРАЛЬНІ ІНГРЕДІЄНТИ 
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

ВИСОКИЙ ВМІСТ 
АКТИВНИХ РОСЛИННИХ 
КОМПОНЕНТІВ

ZERO-MILE ВИРОБНИЦТВО У БІОЛОГІЧНО 
ГАРМОНІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ОБРОБКА, ЩО ЗБЕРІГАЄ 
ФІТОКОМПЛЕКС РОСЛИН 

З ВИКОРИСТАННЯМ 
ВІТАЛІЗОВАНОЇ ВОДИ 

ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО 
НАТУРАЛЬНИХ РІШЕНЬ

100% 
вироблено  
В ІТАЛІЇ

СПЕЦІАЛЬНІ ТОВАРИ, ЯКІ 
ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ 
СПЕЦИФІЧНІ ПОТРЕБИ  
РІЗНИХ ТИПІВ ШЕРСТІ

6.
SLS & SLES,  

 

 
 

НАФТОПРОДУКТІВ, ПАРАБЕНІВ, 
СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ, 
КОНСЕРВАНТІВ Й АРОМАТИЗАТОРІВ
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Ми використовуємо більше 200 різних 
видів рослин вирощених у 
біогармонійному середовищі у кількох 
кілометрах від виробництва. Monte del 
Gesso - тисячолітній пагорб в області 
Reggio Emilia, місце походження 
лікарських рослин, із глинистим 
ґрунтом багатим на поживні речовини 
та джерела мінеральних вод. Повністю 
натуральний ланцюг виробництва з 
"нульовим пробігом" - від плантації до 
збору врожаю, обробки і пакування 
продукції.

ZERO-MILE ВИРОБНИЦТВО



SLS & SLES, 
НАФТОПРОДУКТІВ, 
ПАРАБЕНІВ, 
СИНТЕТИЧНИХ 
БАРВНИКІВ, 
КОНСЕРВАНТІВ, 
АРОМАТИЗАТОРІВ

БЕЗПеріод року, коли концентрація корисних 
компонентів рослин сягає свого максимуму. Кожна 
рослина, використана в лінійці Natural Solutions, 
вирощена без використання пестицидів та зібрана 
у час найбільшої концентрації корисних речовин. 
Це дозволяє зберегти корисні активні компоненти 
рослин незмінними у кінцевому продукті. 
Натуральний екстракт природи для доброго 
самопочуття собаки. 

ПЕРІОД АКТИВНОГО ЦВІТІННЯ



Джерельна вода наповнена важливою 
життєвою енергією, але її звивистий шлях 
крізь землю через залізні та пластмасові 
труби, хімічні речовини настільки 
послаблюють її, що до наших будинків вода 
надходить позбавлена своєї природньої 
енергії. 
На щастя корисні властивості води можливо 
відновити за допомогою стійкого поля 
магнітів, яке здатне впливати на динаміку та 
життєздатність води. 

Продукти Natural Solutions розроблені з 
використанням віталізованої води, яка 
забезпечує довге зберігання та збереження 
його органолептичних характеристик. 

ВІТАЛІЗОВАНА ВОДА



Продукція Natural Solutions - результат постійних досліджень, 
які ми проводимо для досягнення найвищого рівня якості та 
ефективності продуктів для наших чотирилапих друзів. Ми 
вловлюємо саму сутність природи, не нехтуючи сучасними 
технологіями. Обробка врожаю за допомогою сучасних 
технологій, які зберігають фітокомплекс рослин і не порушують 
її функціонального балансу.  

Ультразвукова екстракція без нагрівання або розчинників, 
з використанням віталізованої води для вилучення всіх 
активних компонентів, які містяться у рослині, включаючи 
речовини, що руйнуються під впливом тепла. 

Помірне висушування рослин за температури 28 
градусів дозволяє відновити органічну воду, що 
міститься у рослині.

Інноваційний процес екстракції дозволяє отримати 
високоякісні і абсолютно натуральні ефірні олії, які 
містять всі компоненти піраміди ароматів: верхні ноти, 
серединні ноти і базові ноти.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Найкращі
 рослини

Екстракти

Аромати



ЛІНІЙКА

*підходить для використання людиною

Шампунь
Кондиціонер

Парфуми
Лосьйони

P-ON спрей
P-OFF спрей

Антисептик для рук*

Віталізована вода 

Переваги

Порода собаки, для 
якої рекомендовано 
продукт

Основні 
інгредієнти 

Назва і 
кольорове 
маркування 



Квебрахо 
Відмінний антиоксидант, захищає тканини від 
клітинного старіння та запобігає випадінню шерсті. 
Завдяки в`яжучим властивостям бореться із 
проблемами гіперсикреції сальних залоз та 
появою лупи. Таніни утворюють захисний шар, 
який обмежує розвиток бактерій. 

Алтей 
Завдяки клейковині алтей широко 
використовується для зволоження і чинить 
протизапальну дію до шкіри та слизової 
оболонки. Рекомендовано для чутливої та 
схильної до подразнень шкіри. 

Кокос

ДЛЯ СОБАК З ЧОРНОЮ ШЕРСТЮ ДЛЯ СОБАК З БІЛОЮ ШЕРСТЮ
КВЕБРАХО І ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ АЛТЕЙ І КОКОС 

Розроблений спеціально для купання собак з 
темним забарвленням шерсті. Делікатний 
аромат. Це м`який миючий засіб активований 
рослиною квебрахо та лушпинням волоського 
горіха, що багаті на таніни та надають шерсті 
шовковистості і яскравості, відновлюючи її 
природне забарвлення. 

Розроблений спеціально для купання собак з 
білою або світлою шерстю. Ніжний аромат. 
М’який засіб, активований рослинами алтей і 
кокос (олія і сік), надає шерсті шовковистості, 
посилює її природний світлий відтінок. 

Волоський горіх
Містить антисептики та цілющий юглон, який 
сприяє відновленню клітин, зміцнює шерсть та 
запобігає її випадінню. Активний природній УФ-
фільтр. 

Відомий своїми відмінними зволожуючими 
властивостями. Кокосова олія і сік багаті на вітамін Е і 
жирні кислоти, які надають шерсті м`якості та 
яскравості, а також живлять її. Також кокос має 
відновлюючу силу і запобігає виникненню лупи. 
Містить антиоксиданти, які запобігають передчасному 
старінню шкіри. 

Вода, SMS, гліцерин, екстракт квебрахо, гуаровий евкаліпт, 
лецитин, екстракт волоського горіха, ароматизатори, лимонна 
кислота, сорбат калію.  

250 ml

Вода, SMS, гліцерин, інулін, кореневий екстракт алтею 
лікарського, фруктовий кокосовий сік, фруктова кокосова олія, 
гуаровий евкаліпт, лимонна кислота, ароматизатори, сорбат 
калію.  

Склад: Склад: 

Шампунь Natural Solutions Шампунь Natural Solutions

250 ml
арт. G-2.504711
EAN: 4002064504711 
6 шт. в упак.

арт. G-2.504728
EAN: 4002064504728
6 шт. в упак.



Мають зволожуючі, пом`якшуючі та живильні 
властивості, надають м`якості та яскравості шерсті. 
Розплутують шерсть, а заспокійливі властивості 
рослини пом`якшують шкіру та шерсть сприяючи 
усуненню почервонінь та свербіння. Також 
покращують оксигенацію та відновлення клітин. 

Насіння льону 

ДЛЯ СОБАК З КОРОТКОЮ ШЕРСТЮ ДЛЯ СОБАК З ДОВГОЮ ШЕРСТЮ
РОЗМАРИН, М’ЯТА І ШАВЛІЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ І НАСІННЯ ГРЕЙПФРУТА

250 ml

Розроблений спеціально для купання собак з 
короткою шерстю. Ніжний аромат. М`який миючий 
засіб, активований ефірними оліями розмарину, 
м`яти та шавлію, надає шерсті шовковистості, 
збільшуючи її природну яскравість.

Розроблений спеціально для купання собак з 
довгою шерстю. Ніжний аромат. М`який засіб, 
активований насінням льону і грейпфрута, 
розплутує довгу шерсть, надаючи їй м`якості та 
яскравості.

Вода, SMS, гліцерин, гуаровий евкаліпт, олія листя розмарину, 
олія м'яти, лимонна кислота, олія шавлії, ароматизатори, 
сорбат калію, CI 75810.

Вода, SMS, екстракт насіння льону, гліцерин, ароматизатори, 
гуаровий евкаліпт, лимонна кислота, сорбат калію, екстракт 
насіння грейпфруту.  

Ефірна олія розмарину 
Тонізуючі та енергетичні властивості ефірної олії 
розмарину стимулюють цибулини волосся та 
запобігають її випадінню. Відновлюють шерсть, 
роблячи її яскравішою та полегшують розчісування. 
Володіє відминними дезодоруючими властивостями. 

Ефірна олія м'яти
Завдяки своїм антисептичним властивостям зменшує 
розвиток бактерій на шерсті. Також допомагає 
збалансувати надмірне виділення шкірного сала і 
врегулювати рівень рН, бореться із зневодненням 
шерсті. Стимулює циркуляцію води зі заспокоює 
подразнення й свербіж шкіри. 

Ефірна олія шавлії
Нормалізує секрецію сальних залоз, очищає й 
відновлює функціональний баланс. Це полегшує 
активацію периферичної мікроциркуляції, протидіє 
втраті шерсті і підтримує її ріст, надаючи шерсті 
природної і здорової яскравості. 

Насіння грейпфруту 
Має бактерицидні і фунгіцидні властивості, а також 
чинить сильний антиоксидантний ефект завдяки 
високому вмісту вітаміну С. Посилює захист організму 
від стресу та інфекцій, а також захищає шкіру і шерсть 
від впливу оточуючого середовища або забруднюючих 
речовин, які можуть послабити загальне здоров'я 
собак.

Склад: Склад: 

Шампунь Natural Solutions

арт. G-2.504735
EAN: 4002064504735 
6 шт. в упак. Шампунь Natural Solutions

арт. G-2.504742
EAN: 4002064504742 
6 шт. в упак.

250 ml



Завдяки своїм антиоксидантним властивостям 
екстракт насіння цитрусових, таких як грейпфрут, 
солодкий апельсин і мандарин, має дуже сильну 
бактерицидну і фунгіцидну дію. Має приємний аромат і 
діє як дезодорант завдяки знищенню неприємних 
запахів. Захищає шкіру та шерсть від забруднень.

Насіння цитрусових
(грейпфрут, солодкий апельсин і 
мандарин)

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЦУЦЕНЯТСУХИЙ ШАМПУНЬ
ЛИПА, РОМАШКА І ОЛІЯ СОЛОДКОГО МИГДАЛЮ ГРЕЙПФРУТ, СОЛОДКИЙ АПЕЛЬСИН І МАНДАРИН 

250 ml 250 ml

Розроблений спеціально для купання цуценят. 
Делікатний аромат. М’який засіб, активований 
такими рослинами, як липа, ромашка, олія 
солодкого мигдалю, дбайливо очищає чутливу 
шкіру цуценят, дозволяючи шерсті рости легко і 
швидко.

Розроблений спеціально для щоденної гігієни і 
догляду за собаками. Ніжний аромат. Екстракт насіння 
цитрусових робить шкіру гладенькою і очищає шерсть, 
підходить для цуценят і дорослих собак. Очищає  від 
забруднень і зволожує шкіру, залишаючи на шерсті 
приємний аромат і блиск.

Вода, SMS, гліцерин, мигдальна олія, інулін, гуаровий евкаліпт, 
ароматизатори, екстракт квіток липи, екстракт квіток 
ромашки, лимонна кислота, сорбат калію.

Олія солодкого мигдалю
Надає пом`якшуючих, розгладжуючих та 
антизапальних властивостей. Підходить для частого 
використання. Залишає шерсть м`якою, яскравою та 
зволоженою на тривалий час. Також багата на 
вітамін Е, який має сильні антиоксидантні 
властивості. 

Ромашка
Має пом`якшуючі та захисні властивості, 
рекомендована для сухої шерсті та при свербінні. 
Підтримує блиск як на світлому, так і на темному 
забарвленні шерсті завдяки своїм освітлюючим 
властивостям.  

Липа
Завдяки клейким плівкоутворюючим 
властивостям обмежує втрату вологи та захищає 
шерсть, зменшує пористість та посилює її 
яскравість та м`якість. Містить флавоноїди і 
таніни, які характеризуються відновлюючими та 
пом`якшуючими властивостями.

Склад: 

Шампунь Natural Solutions

арт. G-2.504773
EAN: 4002064504773
6 шт. в упак. Шампунь Natural Solutions

арт. G-2.504759
EAN: 4002064504759 
6 шт. в упак.

Вода, альгін, гліцерин, екстракт насіння цитрусових, 
гуаровий евкаліпт, ароматизатори, сорбат калію.

Склад: 



Календула
Має антизапальні і заспокійливі властивості для сухої 
і чутливої шкіри. Рекомендована при надлишковій 
секреції сальних залоз, бо допомагає ретельно 
очистити шкіру, зміцнити шерсть і зробити її 
шовковистою, здоровою і блискучою. 

ЖИВЛЕННЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ 
ДЛЯ ЛЕГКОГО РОЗПЛУТУВАННЯ

ДЛЯ ЧАСТОГО ВИКОРИСТАННЯ

КОКОСОВА ОЛІЯ, КАСТОРОВА ОЛІЯ І ОЛІЯ ІЛАНГ-ІЛАНГУ

НАГІДКИ, МАЛЬВА І ОЛІЯ МАКАДАМІЇ 

250 ml 200 ml

Кондиціонер з тонким ароматом, багатий на екстракти 
трав й ефірні олії таких рослин, як іланг-іланг, з 
кокосовою та касторовою оліями. Розплутує навіть 
найстійкіші ковтуни, зміцнює шерсть, надає об’єм, 
м’якість та блиск. 

Розроблений спеціально для частого використання. 
Делікатний аромат.  М’який миючий засіб, 
активований такими рослинами, як нагідки і мальва у 
поєднанні з олією макадамії, робить шерсть 
шовковистою і блискучою, не обтяжуючи її. Підходить 
для чутливої та сухої шкіри.

Мальва
Має заспокійливі, пом`якшуючі властивості. 
Рекомендовано для сухої, подразненої шкіри. 
Завдяки своїм заспокійливим властивостям 
впливає на прояви свербіння.  

Олія макадамії
Заспокоює шкіру та розплутує шерсть, робить її 
яскравою і м'якою. Живить шерсть глибоко зсередини 
і позитивно впливає на суху та чутливу шкіру.

Вода, масло насіння рицини, кокосове масло, цетеариловий спирт, 
дипалмітоілетил гідроксиетилмоніум метосульфат, 
цетилстеариловий ефір, лимонна кислота, гліцерин, екстракт 
насіння помели, ароматизатори, квітковий екстракт іланг-ілангу.

Вода, SMS, гліцерин, олія насіння макадамії, інулін, гуаровий 
евкаліпт, ароматизатори, екстракт квіток нагідок, екстракт 
листя мальви, лимонна кислота, сорбат калію. 

Кокосова олія
Завдяки вітаміну Е та високому вмісту жирних 
кислот, кокосова олія надає оптимального 
зволоження, м`якості та яскравості шерсті. 
Відновлює та запобігає появі лупи. 

Касторова олія
За властивостями схожа на кератин та відмінно 
підходить для відновлення шерсті. Її властивість 
обволікати надає позитивний вплив на суху, 
пошкоджену та виснажену шерсть, живить її та 
робить еластичною і яскравою. 

Олія іланг-ілангу
Має поживні та заспокійливі властивості, 
рекомендована для зміцнення, живлення 
та відновлення структури пошкодженої та 
тонкої шерсті. Глибоко відновлює та 
сприяє росту шерсті.  

Шампунь Natural Solutions

Склад: Склад: 

арт. G-2.504766
EAN: 4002064504766 
6 шт. в упак. Кондиціонер Natural Solutions

арт. G-2.504780
EAN: 4002064504780 
6 шт. в упак.



ПАРФУМИ

Парфуми для собак з солодким 
деревним ароматом білого мускусу 
й хвої. Ідеальний букет з повагою 
до нюху вашого улюбленця. 
Абсорбує й нейтралізує неприємні 
запахи, залишаючи тонкий аромат.

БІЛИЙ МУСКУС І 
ХВОЙНЕ ДЕРЕВО НОТКИ КВІТІВ І ФРУКТІВ 

Парфуми для собак з солодким й 
тонким квітково-фруктовим 
ароматом. Ідеальний букет з 
повагою до нюху вашого 
улюбленця. Абсорбує й нейтралізує 
неприємні запахи, залишаючи 
тонкий аромат.

АМБРА І ВАНІЛЬ 

Парфуми для собак з солодким й 
тонким ароматом амбри і ванілі. 
Ідеальний букет з повагою до нюху 
вашого улюбленця. Абсорбує і 
нейтралізує неприємні запахи, 
залишаючи тонкий і чистий аромат.

Верхні ноти
Троянда, магнолія, іланг-іланг. 

Серединні ноти 
Персик, яблуко і червоні 
фрукти.

Базові ноти 
Пачулі, ветивер, сандал і дерево. 

Верхні ноти
Валеріана.

Базові ноти

Серединні ноти
Ваніль.

Вершки і мед.

50 ml50 ml50 ml

Вода, ацетилтриетилцитрат, ароматизатор.Вода, ацетилтриетилцитрат, ароматизатор. Вода, ацетилтриетилцитрат, ароматизатор.

Верхні ноти
Лимон, апельсин, квітка бавовни. 

Серединні ноти
Фіалка, валеріана, дамаська троянда, 
рисови й екстракт.

Базові ноти
Амбра, ачулі, сандал і ваніль.

Склад: Склад: Склад: 

арт. G-2.504827
EAN: 4002064504827
3 шт. в упак.

арт. G-2.504834
EAN: 4002064504834 
3 шт. в упак.

арт. G-2.504810
EAN: 4002064504810 
3 шт. в упак.



Настій фенхеля
Фенхель корисний для здоров`я очей. Багатий на 
вітамін А, необхідний для захисту шкіри та підтримки 
її здорового стану. 

Евкаліпт
Дезодорує, захищає від бактерій і грибків, бореться з 
інфекціями вух собаки. Він також має протизапальні, 
знеболюючі і освіжаючі властивості.

ФЕНХЕЛЬ, ГАМАМЕЛІС ТА ІМБИР ЕВКАЛІПТ І ЛАВАНДА

Розроблений спеціально для догляду за  очима. 
Очищує та дезинфікує без подразненнь. Містить 
молозиво та настої таких рослин, як фенхель, 
гамамеліс та імбир. Забезпечує очищення контуру 
очей та захищає чутливу шкіру, що оточує 
периокулярну область. 

Спеціально розроблений для гігієни вух собаки, 
очищує та захищає область вушної раковини. 
Делікатний аромат на основій олій кукурудзи та 
солодкого мигдалю, екстрактів часнику, лаванди, 
евкаліпту та чебрецю освіжає і заспокоює 
почервоніння, роблячи вуха здоровими і 
захищеними.

Гамамеліс
Має протизастійні та в`яжучі властивості, 
заспокоює, освіжає та очищає приокулярну область. 
Завдяки вітаміну С протидіє вільним радикалам в 
вважається допомогою для запобігання інфекцій.

Лаванда
Освіжає, заспокоює, відмінно лікує подразнення та 
свербіж. Також її аромат неприємний для кліщів та 
бліх.

Імбир 
Імбирна органічна вода має сильну антиоксидантну 
властивість завдяки вітамінам С, Е і селену. Активні 
інгредієнти, які містяться у імбирі, дозволяють 
зменшити запалення й відчуття подразнення контуру 
очей, що виникає через вплив факторів оточуючого 
середовища.

Кукурудзяна олія, олія солодкого мигдалю, екстракт часнику, 
екстракт чебрецю. 

50 ml

ЛОСЬЙОН 
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВУХ

ЛОСЬЙОН
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОЧЕЙ

50 ml

Склад: 

арт. G-2.504858
EAN: 4002064504858
6 шт. в упак.

арт. G-2.504841
EAN: 4002064504841 
6 шт. в упак.

Склад: 
Вода, молозиво, настій фенхелю, настій коренів імбиру, 
настій листя гамамелісу, гіалуронова кислота.



Ванілін
Натуральна речовина, отримана з ванільних фруктів. 
Її ароматичні ноти нейтралізують неприємні запахи. 
Ванілін також має антибактеріальні і чудові 
антимікробні властивості.

СПРЕЙ Р-OFF ДЛЯ 
ВІДЛЯКУВАННЯ СОБАК ВІД 
ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЬ

СПРЕЙ P-ON  ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ 
ДЛЯ ПРИВЧАННЯ ДО ТУАЛЕТУ

ЛИМОН, АПЕЛЬСИН І ЯБЛУЧНИЙ ОЦЕТШАВЛІЯ ТА ВАНІЛЬ 

100 ml 100 ml

Спрей-розпилювач розроблений з особливим 
ароматом на основі функціонально активних 
ефірних олій шавлії та ваніліну. Цей аромат не 
подразнює нюх вашого собаки, при цьому спонукає 
улюбленця справляти свої фізіологічні потреби у 
вибраному місці. 

Спрей-розпилювач розроблений з особливим 
ароматом на основі ефірних олій лимону, апельсину 
та яблучного оцту. Не подразнює нюх вашого 
собаки, і разом з тим не дозволяє улюбленцю 
забруднювати або наближатися до місць, які ви 
бажаєте захистити. 

Вода, ароматизатори, ванілін, молочна кислота, екстракт 
шавлії, сорбат калію, бензоат натрію.

Вода, оцет, гліцерин, альгін, екстракт насіння цитрусових, 
олія шкірки лимону й інших цитрусових.

Ефірна олія шавлії
Тонкий аромат усуває неприємні запахи. Крім того, 
аромат шавлії заспокоює та допомагає легше 
переносити стресові та тривожні ситуації. Ефірна 
олія шавлії має антисептичні властивості, знищує 
бактерії, грибки та віруси.

Ефірна олія лимону
Завдяки інтенсивному аромату це швидкий і 
ефективний засіб для боротьби із запахами на будь-
якій поверхні, особливо з запахом сечі. Вона також 
має антибактеріальну і антисептичну дію. Крім того, 
більшість собак не переносить цитрусових ароматів.

Ефірна олія апельсину 
Її аромат неприємний для більшості собак. Апельсин 
має антисептичну і бактерицидну дію і його основна 
функція - усунення бактерій, що зазвичай викликають 
неприємні запахи.

Яблучний оцет
Природний репелент, його можна розпилювати як 
всередині, так і зовні будинку, у місцях, де собака 
найчастіше мочиться. Його основна властивість - 
усунення запахів, а також потужний дезинфікуючий 
ефект.

Склад: Склад: 

арт. G-2.504803
EAN: 4002064504803 
6 шт. в упак.

арт. G-2.504797
EAN: 4002064504797 
6 шт. в упак.



І насамкінець - 
дещо для вас!
Завжди беріть 
з собою 
гелевий 
антисептик 
Natural 
Solutions - 
свіжість 
лимону на 
ваших руках!

Ефірна олія лимону
Засіб відмінно дезинфікує, очищає, має 
антисептичні і антибактеріальні 
властивості проти численних мікробів. 
Сприяє утворенню нових клітин 
епідермісу і запобігає передчасному 
старінню клітин. 

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
БЕЗ ОПОЛІСКУВАННЯ

Очищує та дезинфікує руки, залишаючи шкіру м`якою та 
приємною на дотик.

*Алергенні речовини. 2003/15 / CE не використовуються,
але природно присутні в ефірних оліях, які  у формулі.

80 ml

ПРОДУКТ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ 

ЛЮДИНОЮ

Склад: 
 Спирт, вода, карбомер, олія насіння цитрусів, 
триетаноламін, d-лімонен *, цитраль *, линалоол 

 

G-2.504865
EAN: 4002064504865



Глобальний підхід щодо 
цілого ряду продуктів, 
розроблених з дбайливим 
ставленням до природи і 
оточуючого середовища. 
Натуральні рішення 
потреб тварин у 
щоденному догляді, 
здоров'ї і добробуті.

*Продукт для використання людиною

Очищуючий 
гель для рук*



ТЕРМІНОЛОГІЯ

АЛЬГІН
Альгін отримують з бурих водоростей. Здатність пристосовуватись до будь-якої поверхні і 
активно поглинати речовини спрощують видалення бруду, жиру та бактерій. Підтримує 
гідратацію шкіри на високому рівні. 

ЕКСТРАКТ ЧАСНИКУ
Екстракт часнику відомий своїми антибіотичними, антибактеріальними і антиоксидантними властивостями, 
які роблять його цінним засобом для зменшення болю і набряків при запаленні вуха. Він містить потужні 
ароматичні сполуки з антисептичними і протизапальними властивостями, які легко абсорбуються 
внутрішніми тканинами шкіри і барабанною перетинкою.

Відкрийте для себе всі переваги інгредієнтів лінії Beauty and Care Natural Solutions. 
Неймовірне поєднання природи і найсучасніших технологій для щоденної гігієни і 
добробуту вашого собаки. Подивіться перелік інгредієнтів і їх визначення INCI.



ТЕРМІНОЛОГІЯ

ВОДА (ВІТАЛІЗОВАНА ВОДА)

ЕКСТРАКТ КОРЕНІВ АЛТЕЮ
Містить клейковину, завдяки чому алетей добре зволожує шкіру, а також має 
протизапальну дію на шкіру і слизову оболонку. Рекомендований до чутливої та 
подразненої шкіри. 

Препарати з віталізованою водою добре зберігаються і здатні до самоочищення. 
Віталізована вода також покращує органолептичні характеристики продуктів (свіжість, смак, 
запах) і допомагає заспокоювати і контролювати інфекції шкіри. Також має пом’якшувальні 
властивості і здатна відновлювати кислотно-лужний баланс, підвищує лужність тканини.

ОЦЕТ
Яблучний оцет - це справжній природний репелент. Його отримують з ферментованого яблучного 
сидру. Його можна розпилювати як всередині, так і зовні будинку, в місцях, де собака мочиться. 
Він добре усуває запахи і дезінфікує поверхні.

ЕКСТРАКТ КВІТІВ НАГІДОК
Екстракт квітів нагідок має протизапальну та заспокійливу дію для чутливої і сухої шкіри. Він також 
корисний в разі надмірного виділення шкірного сала, оскільки допомагає глибше очищати шкіру, 
зміцнювати шерсть і робити її шовковистою, здоровою і блискучою.

ЕКСТРАКТ КВІТКИ РОМАШКИ
Екстракт квітки ромашки пом’якшує, захищає шкіру собаки, корисний в разі свербіння і сухості 
шерсті. Він має чудові освітлюючі властивості, які допомагають підтримувати блиск як світлої, 
так і темної шерсті.

ОЛІЯ КВІТКИ ІЛАНГ-ІЛАНГУ
Олія квітки іланг-ілангу має поживні та заспокіливі властивості. Зміцнює, живить та відновлює 
структуру пошкодженої і тонкої шерсті. Дозволяє глибоко відновити структуру шерсті та сприяє 
її росту. 

ЦЕТЕАРИЛОВИЙ СПИРТ
Як і усі спирти, цетеариловий спирт в основному надає певну консистенцію косметичним препаратам, 
дає в’язкість продукту, не обтяжуючи його, покращує гладкість нанесення на шерсть.



ТЕРМІНОЛОГІЯ

ЦЕТИЛОВИЙ СПИРТ (І) ДИПАЛМІТОІЛЕТИЛ ГІДРОКСИЕТИЛМОНІУМ 
МЕТОСУЛЬФАТ (І) ЦУТУАРЕТ - 20.
Це катіонна поверхнево-активна речовина рослинного походження з кокосового горіха. Жир добре 
розкладається природним шляхом і є менш агресивним для живих організмів. Сполука робить шерсть 
гладкою, утворює захисну плівку, яка захищає від забруднюючих речовин. Шерсть легко розчісується.

ЛИМОННА КИСЛОТА
Органічна кислота, яку зазвичай називають "фруктова кислота", оскільки її особливо багато у 
цитрусових. Її використовують для догляду за шерстю через її низьку кислотність, що дозволяє 
закривати лусочки, роблячи шерсть блискучою, м`якою та легкою при розчісуванні. Крім того, 
завдяки в`яжучим властивостям лимонну кислоту часто використовують для боротьби з 
гіперсекрецією шкірного сала. 

ОЛІЯ ШКІРКИ ЦИТРУСОВИХ
Солодка олія апельсинової шкірки особливо неприємна для собак, бо вони зазвичай не 
люблять цитрусові аромати. Вона має антисептичні та бактерицидні властивості і усуває 
бактерії, що викликають неприємні запахи.

ОЛІЯ ШКІРКИ ЛИМОНУ
Завдяки інтенсивному аромату ефірна олія лимону є швидким засобом для усунення неприємних 
запахів з будь-якої поверхні. Вона також має антибактеріальні і антисептичні властивості, а більшість 
собак не люблять цитрусові аромати.

ЕКСТРАКТ НАСІННЯ ЦИТРУСОВИХ
Екстракти насіння цитрусових мають бактерицидні, фунгіцидні і сильні антиоксидантні 
властивості, гарантовані високим вмістом вітаміну С. Вони також посилюють захист 
організму від стресу та інфекцій, а також захищають шкіру від впливу оточуючого 
середовища або забруднюючих речовин, які можуть послабити загальне здоров'я собаки.

ФРУКТОВИЙ КОКОСОВИЙ СІК
У косметиці кокосовий сік використовується як зволожуючий інгредієнт. Ідеально 
підходить для будь-якого типу шкіри, особливо для сухої або зневодненої. Часто 
використовується завдяки ніжному аромату.

ХЛОРОФІЛ CI75810
Так званий хлорофіл - зелений пігмент, присутній майже в усіх рослинах. Він має бактеріостатичні 
властивості, а також використовується як дезодорант, бо впливає на секрецію сальних залоз і на 
бактеріальну флору, яка відповідає за неприємний запах.



ТЕРМІНОЛОГІЯ

ЕФІРНА КОКОСОВА ОЛІЯ
Кокосову олію отримують методом пресування і рафінування плодів. Завдяки вмісту вітаміну Е і  
жирним кислотам кокосова олія дає шерсті оптимальне живлення, м’якість і яскравість. Вона також 
має протигрибкову і реструктуруючу властивість і запобігає утворенню лупи.

МОЛОЗИВО
Це продукт секреції молочних залоз, який утворюється в останній місяць вагітності. Він активує і 
покращує природні системи захисту організму і захищає цілісність тканин. Він також має заспокійливу і 
антибактеріальну дію.

ГУАРОВИЙ ЕВКАЛІПТ
Гуаровий евкаліпт - відмінна речовина, що утворює гель, зі зволожуючими, освіжаючими і 
пом’якшуючими властивостями. Він зволожує і кондиціонує шерсть. Він запобігає 
утворенню ковтунів, утворюючи захисну плівку. 

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
Гіалуронова кислота є природним полімером, який відноситься до класу глікозаміногліканів, і утримує 
воду у тканинах, забезпечуючи еластичність і м’якість шкіри. Завдяки змащуючим функціям її 
використовують для захисту периокулярної області, забезпечуючи полегшення при подразненні та 
сухості.

НАСТІЙ ФЕНХЕЛЮ
Настій фенхелю корисний для здоров’я очей. Він багатий на вітамін А, який необхідний 
для захисту шкіри і підтримки її здоров’я.

ГЛІЦЕРИН
Гліцерин є органічною сполукою і завдяки своїм гігроскопічним властивостям чудово 
зволожує. Особливо корисний для шерсті, оскільки забезпечує її зволоження від кінчиків до 
коренів, повертаючи структурі її природну еластичність та м`якість.

НАСТІЙ ЛИСТЯ ГАМАМЕЛІСУ
Гамамеліс має протизастійні і в’яжучі властивості. Він також заспокоює і освіжає. Очищає периокулярну 
область і завдяки дії вітаміну С бореться з бактеріями і допомагає запобігти виникненню інфекцій. 

ЕКСТРАКТ ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТУ
Екстракт листя евкаліпту дезодорує, а також має антибактеріальну і фунгіцидну дію, корисну 
для лікування інфекцій вух собаки. Він також має протизапальні, знеболюючі і освіжаючі 
властивості.



ІНУЛІН
Інулін є відмінним зволожуючим, пом’якшуючим та заспокійливим засобом для шкіри та шерсті. 
Допомагає розплутати кучеряву шерсть, роблячи її більш м’якою, а шкіру більш еластичною. 

ЕКСТРАКТИ ГОРІХОВОГО ЛУШПИННЯ
Володіє антисептичними властивостями та містить цілющий юглон, який 
сприяє відновленню клітин, зміцнює шерсть та запобігає її випадінню. Є 
ефективних природнім УФ-фільтром. 

ЕКСТРАКТ КВІТІВ ЛАВАНДИ
Завдяки освіжаючій та заспокійливій дії екстракт квіток лаванди особливо підходить для лікування 
подразненої шкіри і свербіння. Їх аромат також неприємний для комах - кліщів та бліх.

ЛЕЦИТИН
Лецитин є важливим джерелом фосфоліпідів, має антиоксидантні властивості і багатий на вітамін Е. Він 
зволожує шкіру і реструктурує шерсть, діє від кінчиків до коренів: живить, захищає, не роблячи шерсть 
жирною.

ЕКСТРАКТ НАСІННЯ ЛЬОНУ
Насіння льону має зволожуючі, пом’якшуючі та живильні властивості; екстракт надає 
шерсті яскравість та м’якість. Екстракт сприяє легкому розчісуванню, а заспокійливі 
властивості пом’якшують шкіру та шерсть, усуває почервоніння та свербіж. Також 
покращує оксигенацію і відновлення клітин.

ОЛІЯ НАСІННЯ МАКАДАМІЇ
Завдяки своїм пом’якшуючим і заспокійливим властивостям олія макадамії полегшує розплутування 
шерсті, роблячи її яскравою і м’якою. Вона живить шерсть і особливо рекомендована для сухої і чутливої 
шкіри.

ЕКСТРАКТ ЛИСТЯ МАЛЬВИ
Екстракт листя мальви має заспокійливі і пом’якшуючі властивості. Він корисний для сухої шкіри, 
подразненої оточуючим середовищем і шкідливими мікроорганізмами. Завдяки своїм 
заспокійливим властивостям, позитивно впливає на прояви свербіння шкіри. 

ЕФІРНА ОЛІЯ М’ЯТИ
Завдяки своїм антисептичним властивостями, ефірна олія м`яти очищує шерсть. 
Допомагає збалансувати надмірне виділення шкірного сала, регулює рівень 
кислотності та запобігає дегідрації шерсті. Стимулює кровообіг та заспокоює 
подразнення і свербіж.

ТЕРМІНОЛОГІЯ



СОРБАТ КАЛІЮ
Це калійна сіль сорбінової кислоти, яка у природі міститься у яблуках, сливах, горобині. Вона 
дозволяє зберегти фітокомплекс, який міститься у рослинах, які використовують у складі продуктів, 
непошкодженими і безпечними.

ОЛІЯ СОЛОДКОГО МИГДАЛЮ
Олія солодкого мигдалю надає шампуню заспокійливу дію, тому ним можна користуватися 
часто. Вона робить шерсть м’якою, яскравою і насиченою протягом довгого часу. Відмінно 
підходить для чутливої шкіри і шерсті цуценят. Олія також багата на вітамін Е, який має 
антиоксидантну властивість.

КАСТОРОВА ОЛІЯ
За властивостями схожа на кератин і відмінно підходить для відновлення шерсті. Її обволікуючі 
властивості мають позитивний вплив на суху, пошкоджену та виснажену шерсть. Запобігає 
зневодненню шерсті, забезпечуючи її живленням, еластичністю та яскравістю.

ЕФІРНА ОЛІЯ РОЗМАРИНУ
Тонізуючі та енергетичні властивості олії відновлюють шерсть, стимулюють 
цибулини, запобігають випадінню, роблячи її яскравішою і легкою в 
розчісуванні. Відмінно дезодорує шерсть.

ЕФІРНА ОЛІЯ ШАВЛІЇ
Має властивості, які нормалізують секрецію, очищає і відновлює функціональний 
баланс. Це полегшує активацію периферичної мікроциркуляції, протидіє втраті 
шерсті і підтримує її ріст, надаючи шерсті природної здорової яскравості.

КВЕБРАХО
Має антиоксидантні властивості, захищає тканини від клітинного старіння і запобігає випадінню 
шерсті. Пригнічує секрецію і бореться з проблемами гіперсекреції сальних залоз і появою лупи. Таніни 
утворюють захисний шар, який дозволяє обмежити розвиток бактерій.

СУЛЬФАТ МИРЕТУ НАТРІЮ
Сульфат мирету натрію - це речовина, яку отримують завдяки реакції жирних спиртів рослинного 
походження (кокосового горіха); виконує функцію емульгатора з фантастичними властивостями 
очищаючого засобу. Це поверхнево-активна речовина з гарною дермальною сумісністю і без 
вмісту консервантів.

ТЕРМІНОЛОГІЯ



КУКУРУДЗЯНА ОЛІЯ

ОРГАНІЧНА ВОДА КОРЕНЮ ІМБИРЯ

ЕКСТРАКТ ЛИСТЯ ЧЕБРЕЦЮ
Завдяки своїм дезинфікуючим і антисептичним властивостям екстракт листя чебрецю є чудовим 
союзником для здоров’я шкіри і стимулює кровообіг. Його рекомендують використовувати для 
усунення бактерій, відповідальних за погані запахи, грибки, а також інфекції у випадку поранень.

ЛИПА
Завдяки здатності утворювати захисну плівку обмежує зневоднення і захищає шерсть, зменшуючи 
пористість і збільшуючи яскравість і м’якість шерсті. Також містить флавоноїди і таніни, які 
характеризуються відновлюючими, тонізуючими і пом’якшуючими властивостями.

ЕТИЛОВИЙ ЕФІР ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ
Етиловий ефір лимонної кислоти - це антиферментативна сполука, яка проникає у 
фолікул, щоб ефективно протидіяти неприємним запахам. Він не містить сенсибілізуючих 
ефектів і змінює бактеріальну флору шкіри.

ВАНІЛІН
Натуральна речовина, отримана з фрукту ванілі. Її ароматизовані ноти 
нейтралізують неприємні запахи. Ванілін також має антибактеріальні і чудові 
антимікробні властивості.

Кукурудзяна олія має пом’якшуючі властивості і відмінно підходить для приготування косметичних олій. 
Має зволожуючі і відновлюючі властивості завдяки своїй формулі, багатій на ненасичені жирні кислоти і 
вітамін Е. Надає еластичність епідермісу і робить його м’яким і зволоженим. Завдяки вмісту вітаміну Е 
підходить для лікування дерматиту, почервонінь і підходить для чутливої шкіри. Вітамін Е має відмінну 
антиоксидантну дію для зменшення і протидії бактеріям.

Імбирна органічна вода має сильну антиоксидантну властивість завдяки вітамінам С, 
Е і селену. Активні інгредієнти, які містяться у імбирі, дозволяють зменшити 
запалення й відчуття подразнення контуру очей, що виникає через вплив факторів 
оточуючого середовища.

ТЕРМІНОЛОГІЯ



ZINGIBER OFFICINALIS ROOT WATER

Ми піклуємось про деталі і робимо продукт доступним для покупців в усьому світі. 

Кращі натуральні рішення для догляду за нашими 
чотирилапими друзями.

Без хімікатів як 
до, так і після

Інновації

100% вироблено  в Італії 

Zero-Mile виробництво 

Розвиток та визнання Досліди і відкриття 

Натуральний ланцюг виробництва 
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