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MINERAL SPA SHAMPOO POMEGRANATE

МІНЕРАЛ СПА ШАМПУНЬ ПОМЕГРАНАТЕ
Шампунь для собак з екстрактом гранату

Особлива суміш натуральних вулканічних кварцових мінералів та олії гранату, 
насичена антиоксидантами, очищує, зволожує, заспокоює та надає сяйва шерсті 
собак. Не потребує використання кондиціонеру. Натуральна формула «без сліз». 

Склад: очищена вода, очищувачі на основі кокосового горіху, вулканічні мінерали, 
вітамін Е, вітамін В5 кондиціонер, ПЕГ-7 оливкової олії (пом’якшуючий компонент), 
екстракт гранату, екстракт квіток календули лікарської, екстракт м’яти кінської, 
екстракт шоломниці.

БЕЗ ХЛОРУ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ. БЕЗ БАРВНИКІВ.

Ідеально для усіх собак та безпечно для котів.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: 
АРТ. S50T-POM: 50 МЛ
АРТ. S500-POM: 500 МЛ
АРТ. S50T-POM: 3790 МЛ

Використовуйте у поєднанні з...

POMEGRANATE BOTANICAL MIST

ПОМЕГРАНАТЕ БОТАНІКАЛ МІСТ
Спрей-одеколон з екстрактом гранату для догляду та 
зволоження шерсті собак та котів

Цей насичений фруктовий ароматний спрей пробудить у вашого вихованця відчуття 
радості та бадьорості. Натуральні антиоксиданти та екстракти трав, такі як ромашка 
володіють неймовірними зволожуючими та живильними властивостями. Без хлору, спирту 
та парабенів.

Склад: очищена вода, глікозил трегалоза, пантенол (вітамін В5), екстракт квіток 
ромашки, ароматизатор, екстракт гранату, алое вера.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: АРТ. M120--POM: 120 МЛ

СПА - ДОГЛЯД

3

ПОТРАПЛЯННЯ БРУДУ
Неприємні запахи утворюються з секреції та залишаються на шкірі та 
лапах.

ЗВИЧАЙНІ ЗАСОБИ
Звичайні засоби лише маскують неприємні запахи, адже вони не здатні 
очищати бруд на мікрорівні. 

ОЧИЩЕННЯ ШАМПУНЕМ РЕЛІК 
У RELIQ містяться наночастинки, які оточують та повністю розчиняють 
причину неприємного запаху.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ МІНЕРАЛ СПА ШАМПУНІ?

Очищаючі наночастинки у косметичних засобах RELIQ отримують з вулканічного попелу - особливого 
виду медичної глини, яку прадавні корінні індіанці називали «живильною». Завдяки структурі 
мікромолекул, ця глина володіє потужними адсорбуючими властивостями. Говорячи буквально, вона 
«поглинає» токсичні речовини та бруд на шкірі. Завдяки своїм тонізуючим властивостям глина посилює 
надходження крові до пошкоджених клітин, покращує колір шкіри та звужує пори. 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Інгредієнти у косметиці РЕЛІК надходять з Італії, Франції, США, Малайзії, Тайваню, 
Сінгапуру, Швейцарії, Австралії та Бельгії. Більшість з цих інгредієнтів мають екологічний 
сертифікат ECOCERT.
ECOCERT - це органічна сертифікаційна організація заснована в 1991 році,

Косметика РЕЛІК допомагає зберігати планету. До складу косметичних засобів RELIQ 
входять натуральні інгредієнти, безпечні для тварин, людей та навколишнього середовища.   
Шампуні РЕЛІК змиваються надзвичайно легко, це більш корисно для тварин та безпечно для 
навколишнього середовища.

Назва бренду «RELIQ» (РЕЛІК)«RELIQ» (РЕЛІК) створена поєднанням слів - relic 
(реліквія) та IQ (коефіцієнт інтелекту), адже RELIQ - це поєднання 
особливих видів вулканічних мінералів за допомогою НАНОнауки. 
Подукція створена у США-Тайвань. 

Антична Мудрість Сучасне Рішення
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MINERAL SPA SHAMPOO LAVENDER

МІНЕРАЛ СПА ШАМПУНЬ ЛАВАНДЕР 
Шампунь для собак з олією лаванди 

Особлива суміш лаванди та рослинних олій дарує надзвичайний розслабляючий 
аромат під час купання, а натуральні мінерали насичують шкіру та шерсть 
необхідними нутрієнтами. Не потребує використання кондиціонеру. Натуральна 
формула «без сліз».

Склад: очищена вода, натуральний очищувач на основі кокосового горіху, 
вулканічні мінерали, вітамін Е, вітамін В5 (кондиціонер), ПЕГ-7 оливкової олії 
(пом’якшуючий компонент), олія лаванди, олія листя чайного дерева, есенціальна 
олія лимону, есенціальна олія евкаліпту, екстракт квіток календули лікарської, 
екстракт шоломниці, екстракт листя оливи.

БЕЗ ХЛОРУ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ. БЕЗ БАРВНИКІВ.

Ідеально для усіх собак.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: 
АРТ. S50T-LAV: 50 МЛ
АРТ. S500-LAV: 500 МЛ
АРТ. SGAL-LAV: 3790 МЛ

Використовуйте у поєднанні з...

LAVENDER BOTANICAL MIST

БОТАНІКАЛ МІСТ ЛАВАНДЕР
Спрей-одеколон з ароматом лаванди для догляду та 
зволоження шерсті собак та котів

З давніх давен ессенціальна олія лаванди цінується своїм неймовірно приємним 
ароматом. Використовуйте цей спрей коли Ви бажаєте створити атмосферу спокою та 
комфорту для свого улюбленого вихованця. До того ж, завдяки натуральним екстрактам 
алое вера та ромашки цей спрей також чудово живить шкіру та шерсть. 

Склад: очищена вода, глікозил трегалоза, пантенол (вітамін В5), екстракт квіток 
ромашки, лавандовий ароматизатор, алое вера.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: АРТ. M120--LAV: 120 МЛ

СПА - ДОГЛЯД
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MINERAL SPA SHAMPOO JASMINE

МІНЕРАЛ СПА ШАМПУНЬ ЖАСМИН
Шампунь для собак з екстрактом жасмину

Унікальна комбінація жасмину та рослинних олій забезпечує ідеальне купання та 
неперевершену м’якість шкіри та шерсті. Не потребує використання кондиціонеру. 
Натуральна формула «без сліз».

Склад: очищена вода, очищувачі на основі кокосового горіху, вулканічні мінерали, 
вітамін Е, пантенол (вітамін В5), ПЕГ-7 оливкової олії (пом’якшуючий компонент), 
екстракт квіток жасмину, екстракт квіток календули лікарської, екстракт м’яти 
кінської, екстракт шоломниці, лимонна кислота. 

БЕЗ ХЛОРУ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ. БЕЗ БАРВНИКІВ.

Ідеально для усіх собак та безпечно для котів.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: 
АРТ.  S50T-JAS : 50 МЛ
АРТ. S500-JAS : 500 МЛ 
АРТ. SGAL-JAS: 3790 МЛ

Використовуйте у поєднанні з...

JASMINE BOTANICAL MIST 

БОТАНІКАЛ МІСТ ЖАСМИН
Спрей-одеколон з ароматом жасмину для догляду та 
зволоження шерсті собак та котів

Ідеальний аромат, який підкреслить індивідуальність вашого улюбленого вихованця. 
Аромат квіток жасмину пробуджує відчуття щастя та налаштовує на романтичний 
настрій. Особлива суміш екстракту меду та алое вера забезпечує зволоження, живлення 
та заспокоєння шкіри. Без хлору, спирту та парабенів.

Склад: очищена вода, глікозил трегалоза, пантенол (вітамін В5), жасминовий 
ароматизатор, екстракт меду, екстракт буряка, екстракт листя хаберлеї родоської 
(Haberlea rhodopensis), алое вера.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: АРТ. M120--JAS: 120 МЛ

СПА - ДОГЛЯД
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MINERAL SPA SHAMPOO ROSEMARY

МІНЕРАЛ СПА ШАМПУНЬ РОЗМАРІ
Шампунь для собак з олією розмарину

Особлива суміш натуральних вулканічних кварцових мінералів та олія розмарину, 
насичена антиоксидантами, очищує, зволожує, заспокоює та надає сяйва шерсті 
собак. Не потребує використання кондиціонеру. Натуральна формула «без сліз».

Склад: очищена вода, очищувач на основі кокосового горіху, вулканічні мінерали, 
вітамін Е, пантенол (вітамін В5), ПЕГ-7 оливкової олії (пом’якшуючий компонент), 
олія листя розмарину, екстракт квіток календули лікарської, екстракт м’яти кінської, 
екстракт шоломниці, лимонна кислота.

БЕЗ ХЛОРУ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ. БЕЗ БАРВНИКІВ.

Ідеально для усіх собак та безпечно для котів.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: 
АРТ. S50T-RMY: 50 МЛ
АРТ. : незабаром у наявності!
АРТ. : незабаром у наявності!

Використовуйте у поєднанні з...

BABY POWDER BOTANICAL MIST

БОТАНІКАЛ МІСТ БЕЙБІ ПАУДЕР
Спрей-одеколон з ароматом дитячої присипки для догляду та 
зволоження шерсті собак та котів

Перевірена часом класика. Аромат дитячої присипки пробуджує спогади про дитинство, 
коли ви захочете порадувати вашого обожнюваного вихованця цим легким та елегантним 
спреєм. Екстракт журавлини насичує шкіру антиоксидантами, в той час як алое вера 
живить та глибоко зволожує шкіру та шерсть. Без хлору, спирту та парабенів.

Склад: очищена вода, глікозил трегалоза, пантенол (вітамін В5), фруктовий екстракт 
журавлини, ароматизатор, алое вера.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: АРТ. M120--BPD: 120 МЛ

СПА - ДОГЛЯД
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СПА - ДОГЛЯД
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MINERAL SPA SHAMPOO GREEN TEA

МІНЕРАЛ СПА ШАМПУНЬ ГРІН ТІ
Шампунь для собак з олією зеленого чаю

Особлива суміш натуральних вулканічних кварцових мінералів та олія листя 
зеленого чаю, насичена антиоксидантами, очищує, зволожує, заспокоює та 
надає сяйва шерсті собак. Не потребує використання кондиціонеру. Натуральна 
формула «без сліз».

Склад: очищена вода, натуральний очищувач на основі кокосового горіху, 
вулканічні мінерали, вітамін Е, вітамін В5 (кондиціонер), ПЕГ-7 оливкової олії 
(пом’якшуючий компонент), есенціальна олія зеленого чаю, олія бергамоту, 
екстракт листя білого чаю, екстракт квіток календули лікарської, екстракт м’яти 
кінської, екстракт шоломниці.

БЕЗ ХЛОРУ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ. БЕЗ БАРВНИКІВ.

Ідеально для усіх собак та безпечно для котів.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: 
АРТ. S50T-GTA: 50 МЛ
АРТ. S500-GTA: 500 МЛ
АРТ. SGAL-GTA: 3790 МЛ

Використовуйте у поєднанні з...

GREEN TEA BOTANICAL MIST

БОТАНІКАЛ МІСТ ГРІН ТІ
Спрей-одеколон з екстрактом зеленого чаю для догляду та 
зволоження шерсті собак та котів

Спрей насичений антиоксидантами. Спрей з екстрактом зеленого чаю дарує відчуття 
свіжості та чистоти. До того ж особлива суміш провітаміну В5, екстракту меду та алое 
вера зволожує та заспокоює шкіру вихованця, допомагає утримувати здоровий баланс 
вологи. Без хлору, спирту та парабенів.

Склад: очищена вода, глікозил трегалоза, пантенол (вітамін В5), екстракт листя зеленого 
чаю (Camellia sinensis), ароматизатор, екстракт меду, алое вера.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: АРТ. M120--GTA: 120 МЛ
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EAR SOLUTION

ІАР СОЛЮШИН
Лосьйон для догляду за вухами собак

Нашарування бруду, які накопичуються у вухах можуть стати причиною болю та інфекцій, якщо з цим 
нічого не робити. Науково перевірена формула RELIQ поєднує в собі спеціальну суміш натуральних 
екстрактів трав та унікальних мінералів, які ніжно усувають забруднення, лущення та вушну сірку. 
Природно відновлюють та підтримують здоров’я вух собак.

Склад: очищена вода, есенціальна олія розмарину, вулканічні мінерали, екстракт гамамеліс, екстракт 
нагідок польових.

Застосування: перед використанням добре збовтати. Закапайте засіб у кожний вушний канал. 
Ніжно помасажуйте біля основи вуха. Дозвольте тварині струсити головою та видаліть залишки м’якою 
тканиною. 

БЕЗ ЕНЗИМІВ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ.

НЕ ПЕЧЕ. СВІЖІСТЬ ТА ЧИСТОТА ВУХ. 
МИТТЄВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАПАХІВ.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: АРТ. S120-EAR: 120 МЛ

СПА - ДОГЛЯД

Б ЕЗДОГАННИЙ РЕЗУЛЬТАТБЕЗДОГАННИЙ РЕЗУЛЬТАТ

SKIN SOLUTION

СКІН СОЛЮШИН
Лосьйон для догляду за шкірою собак

Догляд за шкірою від RELIQ – це оптимальне рішення для собак, які страждають від таких проблем зі 
шкірою як екземи, свербіж, розчісування та розгризання. Основою нашого засобу являється лікувальна 
глина, яку отримують з вивітрених вулканічних мінералів та посилюють за допомогою прогресивних 
нанотехнологій.

Склад: очищена вода, вулканічні мінерали.

Застосування: перед використанням добре збовтати. Нанесіть декілька крапель засобу на 
проблемну подразнену ділянку шкіри, або на ділянку де проблема проявляється розчісуванням та 
розгризанням. Бережно вмасажуйте засіб у шкіру та шерсть, особливу увагу приділіть ураженим 
ділянкам. Залиште на шкірі до повного висихання. Не змивати. Залишки засобу видаліть м’якою 
тканиною.

БЕЗ ЕНЗИМІВ. БЕЗ СПИРТУ. БЕЗ ПАРАБЕНІВ.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: 
Незабаром у наявності: 120 МЛ

У КОМПЛЕКСНОМУ ДОГЛЯДІУ КОМПЛЕКСНОМУ ДОГЛЯДІ

9

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ, СТВОРЕНИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ, СТВОРЕНИЙ 
ЗА ДОПОМОГОЮ НАНОНАУКИЗА ДОПОМОГОЮ НАНОНАУКИ

ДОГЛЯД ЗА ВУХАМИ, СТВОРЕНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВУХАМИ, СТВОРЕНИЙ 
ЗА ДОПОМОГОЮ НАНОНАУКИЗА ДОПОМОГОЮ НАНОНАУКИ

Ідеально для усіх собакІдеально для усіх собак
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ПАВ СПА
Крем для лап, природне зволоження без 
жирних слідів

Масажними рухами рівномірно нанесіть засіб по всій 
поверхні лапи, включаючи подушечки та зону між пальцями. 
Зачекайте доки крем висохне, утворюючи легке захисне 
покриття.
Допомагає підтримувати тонус шкіри, покращує її регене-
рацію та сприяє оновленню.

Застосування: нанесіть достатню кількість крему на 
лапи собаки або кота. Масажними рухами рівномірно 
розприділіть засіб по всій поверхні лапи, включаючи 
подушечки та зону між пальцями. Зачекайте доки крем 
висохне, утворюючи легке захисне покриття.

Склад: очищена вода, вулканічні мінерали, олія насіння 
камелії, олія насіння жожоба, екстракт меду, екстракт 
насіння пінника лугового.

ДОСТУПНО У ФАСУВАННІ: S70P-UNS: 70 МЛ

ІНГРЕДІЄНТИ У КОСМЕТИЦІ РЕЛІК

Лавандова оліяЛавандова олія
У косметології квіти лаванди використовують для загоєння та відновлення шкіри, 
нормалізації роботи сальних залоз, відновлення та регенерації клітин епідермісу, 
заспокоєння свербежу, запалень та почервоніння.

Есенціальна олія евкаліптуЕсенціальна олія евкаліпту
Має заспокійливі властивості, нормалізує стан шкіри та володіє антибактеріальним, 
антисептичним ефектом. Створює бар’єр для проникнення бактерій, а також загоює 
рани та мікротріщини.

Олія листя розмаринуОлія листя розмарину
Стимулює відновлення клітин, тонізує шкіру, посилює місцевий кровообіг і оновлює 
клітини. Сприяє загоєнню ран та розсмоктуванню рубців і шрамів. Усуває ороговілі 
клітини і пом’якшує загрубілі ділянки шкіри, відновлює ніжність і еластичність, вирівнює 
рельєф шкіри. 
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Екстракт календулиЕкстракт календули
Очищає шкіру від забруднень, забезпечує глибоке зволоження та відновлення. Регулює 
утворення шкірного сала. Робить шкіру пружною та ніжною.

Екстракт м’яти кінськоїЕкстракт м’яти кінської
Олія м’яти має приємний аромат та інсектоакарицидні властивості. При зовнішньому 
застосуванні м’ята володіє охолоджувальним та заспокійливим ефектом, надає 
відчуття легкості.

Екстракт ромашкиЕкстракт ромашки
Заспокійливий екстракт з квіток ромашки усуває та зменшує дискомфорт, пов’язаний 
з проблемами на шкірі. 

Екстракт бурякаЕкстракт буряка
Сприяє омолодженню, робить шкіру більш еластичною та пружною. Усуває 
запалення, зволожує і заспокоює подразнену шкіру після несприятливого впливу 
навколишнього середовища.

Екстракт журавлиниЕкстракт журавлини
Стимулює циркуляцію крові в шкірі та прискорює ріст шерсті, додає природного 
блиску та запобігає пошкодженню структури. А також усуває лущення та запалення. 

Екстракт медуЕкстракт меду
Професійні грумери відзначають потужний протизапальний і антибактеріальний 
ефект цього інгредієнту. Компонент миттєво пом’якшує огрубілі ділянки, усуває 
відмерлі клітини шкіри. Вирівнює водний і ліпідний баланс, відновлює пружність 
шкірних покривів.

Екстракт жасминуЕкстракт жасмину
Екстракт жасмину володіє дивовижними властивостями - очищати, зволожувати і 
заспокоювати шкіру. Надає шерсті шовковистості, м’якості та пружності. Жасминовий 
екстракт часто додають до складу лікувальних мазей та кремів. 

Вітамін ЕВітамін Е
Вітамін Е володіє антиоксидантними властивостями, усуває вільні радикали що 
руйнують клітини. 

Вітамін В5Вітамін В5
Відомий як пантотенова кислота, яка сприяє зниженню втрати води, сприяє 
відновленню і підтримці оптимального рівня вологи, пружності і здоровя шкіри.
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Есенціальна олія лимонуЕсенціальна олія лимону
Олія лимону володіє в’яжучими та детоксикуючими властивостями, а також 
омолоджує та тонізує втомлену шкіру. Її антисептичні властивості допомагають 
при лікуванні різних проблем зі шкірою. Також лимонну олію рекомендують для 
нормалізацій роботи шкірних сальних залоз.

Екстракт гранатуЕкстракт гранату
Стимулює вироблення колагену - речовини, яка відповідає за пружність і еластичність 
шкіри. Гранатова олія також знижує ризик руйнування вже наявних колагенових 
волокон. 

Олія зеленого чаюОлія зеленого чаю

Олія зеленого чаю у складі косметичних засобів РЕЛІК наповнює шкіру вологою, 
підвищує тонус та пружність шкіри. Олія зеленого чаю живить волосяні цибулини, 
володіє антибактеріальною дією, знімає подразнення та усуває сухість шкіри.



ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР ПРОДУКЦІЇЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР ПРОДУКЦІЇ
РЕЛІК (США-Тайвань) в Україні ПП БІОМИР м. КиївРЕЛІК (США-Тайвань) в Україні ПП БІОМИР м. Київ

тел. (044) 259-07-79, 257-18-80тел. (044) 259-07-79, 257-18-80
www. r e l i q . c om . u awww. r e l i q . c om . u a

Чому саме РЕЛІК?Чому саме РЕЛІК?
1. 1. Ефективність шампуней RELIQ доведена науково, там, де аналогічні за-Ефективність шампуней RELIQ доведена науково, там, де аналогічні за-

соби не ефективні. У запатентованій технології РЕЛІК ессенціальні ін-соби не ефективні. У запатентованій технології РЕЛІК ессенціальні ін-
гредієнти розщеплюються на мікрочастинки, це дозволяє їм краще по-гредієнти розщеплюються на мікрочастинки, це дозволяє їм краще по-
глинатися шкірою, забезпечуючи глибоке зволоження та відмінний стан глинатися шкірою, забезпечуючи глибоке зволоження та відмінний стан 
шерсті.шерсті.

2. 2. Легкі аромати шампунів RELIQ зберігаються на шерсті тварин до 4-7 Легкі аромати шампунів RELIQ зберігаються на шерсті тварин до 4-7 
днів, в той час як захист від неприємних запахів триває протягом 2-3 днів, в той час як захист від неприємних запахів триває протягом 2-3 
тижнів.тижнів.

3. 3. Натуральні мінерали в шампунях РЕЛІК загоюють найбільш розповсюд-Натуральні мінерали в шампунях РЕЛІК загоюють найбільш розповсюд-
жені подразнення на шкірі. Формули від RELIQ пройшли перевірку та жені подразнення на шкірі. Формули від RELIQ пройшли перевірку та 
визнані як найкращі косметичні засоби для грумінгу тварин з проблема-визнані як найкращі косметичні засоби для грумінгу тварин з проблема-
ми шкіри. Шампуні РЕЛІК заспокоюють свербіж, подряпини та запалення ми шкіри. Шампуні РЕЛІК заспокоюють свербіж, подряпини та запалення 
на шкірі.на шкірі.

4. 4. Економить воду, кошти та зберігає Планету!                                 Економить воду, кошти та зберігає Планету!                                 
Шампуні RELIQ змиваються надзвичайно легко, це більш корисно для тва-Шампуні RELIQ змиваються надзвичайно легко, це більш корисно для тва-
рин та безпечно для навколишнього середовища. Підтверджено незалеж-рин та безпечно для навколишнього середовища. Підтверджено незалеж-
ними лабораторними тестами.ними лабораторними тестами.

5. 5. Усі засоби РЕЛІК природно усувають інфекції шкіри та вух без жодУсі засоби РЕЛІК природно усувають інфекції шкіри та вух без жодних них 
медикаментів. Ефективність засобів RELIQ підтверджена незалежними медикаментів. Ефективність засобів RELIQ підтверджена незалежними 
лабораторіями. Лабораторні тести встановили високу ефективність лабораторіями. Лабораторні тести встановили високу ефективність 
косметики відносно мікроорганізмів, що викликають алергії та запалення косметики відносно мікроорганізмів, що викликають алергії та запалення 
на шкірі.на шкірі.
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