OVER ZOO to polska marka stworzona z myślą o wiernych psach
i mruczących kotach. Dobro Państwa przyjaciół jest dla nas priorytetem, dlatego do produkcji preparatów wykorzystujemy najwyższej
jakości surowce - zarówno ekologiczne ekstrakty, jak i innowacyjne nanocząsteczkowe koloidy. Nasze produkty cieszą się dużym zaufaniem
wśród Właścicieli zwierząt domowych, Hodowców, profesjonalnych
Groomerów i Lekarzy Weterynarii.

Rok 2013 przyniósł dla nas duże zmiany. Jak już Państwo zauważyli zmieniliśmy logo i szatę graficzną. Mamy nadzieję, że nasza zmiana przypadła
Państwu do gustu. Przez pewien czas będzie można spotkać produkty
OVER ZOO w dwóch rodzajach szaty graficznej.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy ofertę składającą się z sześciu
linii produktowych:
- PIELĘGNACJA, OTOCZENIE, OCHRONA i FRUTTI POWER to preparaty dostępne dla sklepów i hurtowni zoologicznych, salonów
pielęgnacji zwierząt. Ze szczegółami poszczególnych ofert mogą się
Państwo zapoznać na kolejnych stronach katalogu.
- DOGS PREMIUM to linia przeznaczona dla profesjonalnych Groomerów, Hodowców, którzy potrzebują specjalistycznych preparatów
do pielęgnacji psów wystawowych. Produkty DOGS PREMIUM można
nabyć w salonach pielęgnacji zwierząt, sklepach i hurtowniach zoologicznych.
- VET-LINE to produkty pomagające utrzymać zwierzęta w zdrowiu.
Artykuły te dostępne są tylko w gabinetach weterynaryjnych.
Jako firma troszczymy się o zwierzęta, wspieramy organizacje działające na ich rzecz. Pomagamy schroniskom dla bezdomnych zwierząt,
sponsorujemy wystawy psów rasowych oraz kluby psich sportów.
Więcej wiadomości o tym co aktualnie dzieję się w naszej firmie znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz na
FaceBooku.
Znajdź nas na FaceBook’u!

Przenieśliśmy produkty wspomagające zdrowie zwierząt do oferty dla
lekarzy weterynarii, gdyż to właśnie lekarze pomogą Państwu zdiagnozować ewentualną chorobę zwierzęcia oraz dobrać odpowiednie środki.
Zdrowie zwierząt jest dla nas priorytetem dlatego produkty prozdrowotne
stanowią od tego roku oddzielną grupę – Vet-Line.

Podczas Media Driving
Cup pod naszym
namiotem obejrzeć
było można pokaz
groomerski w wykonaniu
Renaty Kozłowskiej i
jej uroczego modela pudelka Kokosa.

Pielęgnacja
Szampon z cynkiem + Szampon z biosiarką
Szampon dla kotów + Szampon dla szczeniąt
Szampon dla psów krótkowłosych
+ Szampon zmniejszający linienie		
Szampon + odżywka + dwupak dla
psów długowłosych 				
Szampon dla szczeniąt Shih Tzu
+ Szampon dla psów rasy Shih Tzu 		
Szampon + odżywka + dwupak dla psów rasy
Yorkshire Terrier 				
Szampon dla szczeniąt Yorkshire Terrier + Silk Spray
+ zestaw silk spray + szampon dla Yorków
Szampon dla psów o białej i jasnej sierści
+ Odżywka dla psów o białej i jasnej sierści
White Spray + Szampon dla psów o czarnej
i ciemnej sierści					
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Ochrona
Płyn do czyszczenia uszu + Płyn
do przemywania oczu i powiek
Clean Drop + Animal Dent
Animal Soap Spray + Animal
Soap Koncentrat + Winter Shoes
Relaxin + Omega-Vit			
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Otoczenie
Urine Free Cat&Dog			
Go OFF Cat + Go OFF Dog			
„Kocimiętka” + Stop Dogs			
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Frutti power
Szampon bananowy + Szampon z kiwi		
Szampon kokosowy
+ Szampon z mango
+ Szampon truskawkowy			
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Dane kontaktowe do firmy i PH			
Over partner					
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PIELĘGNACJA

Kocham,więc pielęgnuję.

SZAMPON

Specjalistyczny szampon dla psów ze skłonnością do łupieżu. Dzięki
naturalnym składnikom preparat działa wzmacniająco na skórę oraz
chroni ją przed nadmiernym wysuszeniem. W szamponie zastosowano
również unikalny składnik na bazie cynku, który działa łagodząco i kojąco,
zmniejszając tym samym uczucie świądu. Produkt wspomaga również
regenerację naskórka oraz zapewnia zdrowy wygląd sierści. Szampon nie
podrażnia wrażliwej skóry psów, gdyż nie zawiera w składzie dodatków
zagęszczających na bazie sodium chloride.

5 901157 040558

z cynkiem

Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Specjalistyczny szampon dla psów o tłustej skórze i sierści. Dzięki
specjalnie dobranym składnikom szampon reguluje wydzielanie łoju
skórnego oraz zmniejsza uczucie świądu. W preparacie zastosowano
delikatne składniki myjące oraz wyeliminowano barwniki i sól, dzięki
czemu szampon może być stosowany u psów o skórze wrażliwej.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040626

SZAMPON
z biosiarką

5

SZAMPON

5 901157 040619

dla kotów

Delikatny szampon dla kotów z proteinami wełny kaszmirskiej. Doskonale
odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Prowitamina B5
nawilża i pielęgnuje sierść kota. Dzięki dodatkowi olejku z awokado
szampon doskonale sprawdza się również dla kotów długowłosych.
W preparacie wykorzystano naturalny zapach – wyciąg z kozłka
lekarskiego, który jest dobrze odbierany przez koty.
Szampon nie zawiera barwników ani soli. Może być stosowany również
u wrażliwych zwierząt.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON

5 901157 040251

dla szczeniąt

6

Szampon dla szczeniąt i psów o bardzo wrażliwej skórze. Zawiera proteiny
wełny kaszmirskiej, które doskonale odżywiają sierść oraz zapobiega
jej elektryzowaniu. Allantoina znana jest ze swoich właściwości
łagodzących podrażnienia i regenerujących skórę. W szamponie
zastosowano delikatne substancje myjące, które nie podrażniają skóry
psa, a jednocześnie starannie ją myją i nawilżają. Produkt nie zawiera
barwników ani soli (nie podrażnia wrażliwej skóry psa).
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

SZAMPON

Delikatny szampon dla psów krótkowłosych. Zawiera proteiny wełny
kaszmirskiej, które doskonale odżywiają sierść oraz zapobiegają jej
elektryzowaniu. Dzięki dodatkowi prowitaminy B5 okrywa włosowa
zostaje odpowiednio nawilżona i wzmocniona. Szampon przywraca
zdrowy i lśniący wygląd sierści. W produkcie użyto łagodnych substancji
myjących, które nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie
starannie ją myją i nawilżają. Szampon polecany jest dla psów
o wrażliwej skórze. Produkt nie zawiera barwników ani soli (nie
podrażnia delikatnej skóry psa).
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040268

dla psów krótkowłosych

Naturalny szampon zmniejszający linienie u psów. Dzięki ziołowym
składnikom takim jak: ekstrakty z pokrzywy i skrzypu, wzmacnia cebulki
włosowe oraz zapobiega nadmiernemu wypadaniu sierści. Szampon
ułatwia usunięcie martwych włosów podczas kąpieli, jednocześnie
wzmacnia nowo odrastającą sierść. Dodatek protein wełny kaszmirskiej
zapobiega elektryzowaniu sierści. Po kąpieli sierść pozostaje czysta,
lśniąca i łatwa do rozczesania. Produkt zawiera delikatne środki myjące
i może być stosowany u zwierząt o skórze wrażliwej.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040701

SZAMPON
zmniejszający linienie
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SZAMPON

5 901157 040305

5 901157 040992

5 901157 040275

dla psów długowłosych
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Delikatny szampon przeznaczony dla psów o długiej i półdługiej sierści.
Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale odżywiają sierść
i zapobiegają jej elektryzowaniu. Dodatek olejku z awokado wzmacnia
i natłuszcza włos, dzięki czemu jest on łatwy do rozczesania po umyciu.
Łagodne substancje myjące nie podrażniają skóry psa, a jednocześnie
starannie ją myją i nawilżają. Szampon polecany jest dla psów
o wrażliwej skórze. Nie zawiera w składzie barwników oraz soli. Dla
uzyskania najlepszego efektu użyj odżywki do długiej sierści OVER ZOO.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml, zestaw z odżywką dla psów długowłosych
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 24

ODŻYWKA

dla psów długowłosych

Wzmacniająca odżywka przeznaczona dla psów o długiej i półdługiej
sierści. Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które odbudowują strukturę
włosa oraz zapobiegają jego elektryzowaniu. Dzięki dodatkowi olejku
z awokado sierść jest doskonale nawilżona, przez co pozostaje łatwa do
rozczesania. Po zastosowaniu preparatu okrywa włosowa zyskuje zdrowy
i lśniący wygląd. Odżywka może być stosowana u psów o wrażliwej
skórze. Dla uzyskania najlepszego efektu przed użyciem odżywki
zastosuj szampon dla psów długowłosych OVER ZOO.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml, zestaw z szamponem dla psów długowłosych
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 24

SZAMPON

Delikatny szampon dla szczeniąt z proteinami wełny kaszmirskiej.
Doskonale odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Łagodne
substancje myjące nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie
starannie ją myją i nawilżają. Allantoina łagodzi ewentualne podrażniania
i chroni wrażliwą skórę młodych zwierząt. W szamponie zastosowano
również ekstrakt z rumianku, który pomaga w usunięciu zabrudzeń
z jaśniejszych partii włosa. Szampon nie obciąża włosa, sierść pozostaje
gładka i lśniąca. Polecany dla ras o długiej sierści z gęstym podszerstkiem
takich jak: Shih tzu, Lhasa Apso, Bearded Collie, Briard, PON. Nie zawiera
barwników. Nie zawiera soli (nie podrażnia delikatnej skóry psa).
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 041081

dla szczeniąt rasy Shih tzu

SZAMPON

Delikatny szampon dla psów z proteinami wełny kaszmirskiej. Doskonale
odżywia sierść oraz zapobiega jej elektryzowaniu. Łagodne substancje
myjące nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie starannie ją myją
i nawilżają. Dodatek olejku z awokado pielęgnuje sierść, natłuszcza oraz
ułatwia jej rozczesywanie. W szamponie zastosowano również ekstrakt
z rumianku, który pomaga w usunięciu zabrudzeń z jaśniejszych partii włosa,
jak również zapobiega podrażnieniom skóry. Szampon nie obciąża włosa,
może być stosowany przeddzień wystawy. Polecany dla ras o długiej sierści
z gęstym podszerstkiem takich jak: Shih tzu, Lhasa Apso, BeardedCollie,
Briard, PON.Nie zawiera barwników. Nie zawiera soli (nie podrażnia delikatnej
skóry psa). Dostępne opakowania:

5 901157 040657

dla psów rasy Shih tzu

Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
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SZAMPON

5 901157 040312

5 901157 040985

5 901157 040282

dla psów rasy Yorkshire Terrier
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Luksusowy szampon specjalnie przeznaczony dla psów rasy YORKSHIRE
TERRIER. Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale odżywiają
okrywę włosową oraz zapobiegają jej elektryzowaniu. Olejek z awokado
natłuszcza włos, czyniąc go łatwiejszym do rozczesania. Łagodne
substancje myjące nie podrażniają skóry zwierzęcia, a jednocześnie
starannie ją myją i nawilżają. W szamponie zastosowano również
ekstrakt z nagietka, który działa pielęgnacyjnie i regenerująco na skórę.
Preparat nie zawiera barwników ani soli. Przeznaczony dla psów o skórze
wrażliwej.
Dostępne opakowania: Butelka z pompką 250 ml, zestaw z odżywką dla
psów rasy Yorkshire Terrier
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 24

ODŻYWKA

dla psów rasy Yorkshire Terrier
Luksusowa odżywka wzmacniająca włos dla psów rasy Yorkshire Terrier.
Zawiera proteiny wełny kaszmirskiej, które doskonale pielęgnują włos
i zapobiegają elektryzowaniu. Dodatkowo dzięki olejkowi z awokado
preparat ułatwia rozczesywanie i zapobiega kołtunieniu. W odżywce
zastosowano również ekstrakt z kwiatów nagietka działający ochronnie
na skórę i zapobiegający podrażnieniom. Odżywka nie zawiera
barwników. Polecana dla psów o skórze wrażliwej. Dla uzyskania
najlepszego efektu stosuj odżywkę razem z szamponem dla psów rasy
Yorkshire Terrier OVER ZOO.
Dostępne opakowania: Butelka z pompką 250 ml, zestaw z szamponem
dla psów rasy Yorkshire Terrier
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6, zestaw: 24

SZAMPON

Silk Spray

5 901157 040503

Delikatny szampon dla szczeniąt rasy Yorkshire Terrier z proteinami
wełny kaszmirskiej. Doskonale odżywia włos oraz zapobiega jego
elektryzowaniu. Łagodne substancje myjące nie podrażniają skóry psa,
a jednocześnie starannie ją myją i nawilżają. Allantoina łagodzi
ewentualne podrażniania i chroni wrażliwą skórę młodych zwierząt.
W szamponie zastosowano również ekstrakt z nagietka, który wygładza
i pielęgnuje włos. Produkt posiada bardzo przyjemny, owocowy zapach.
Nie zawiera barwników. Nie zawiera soli (nie podrażnia delikatnej skóry
psa).
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040503

dla szczeniąt Yorkshire Terrier

Ekskluzywny preparat ułatwiający rozczesywanie sierści dla psów.
Naturalne woski roślinne skutecznie nawilżają i wygładzają włos, dzięki
czemu nie dochodzi do jego utraty podczas szczotkowania. Dodatkowo
po nałożeniu płynu sierść staje się lśniąca, jednak nie przetłuszczona.
Produkt posiada również działanie antystatyczne. Doskonały do
przesuszonego włosa z dużą ilością podszerstka. Silk Spray posiada
neutralne pH, dostosowane do potrzeb skóry psa.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040633

płyn ułatwiający rozczesywanie sierści
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SZAMPON

5 901157 040480

skutecznie
usudla psów o białej i jasnej
sierści
Specjalistyczny, rozjaśniający szampon dla psów o białej i jasnej sierści.
Naturalne składniki wykorzystane w szamponie, takie jak: ekstrakt
z rumianku i sok z cytryny dokładnie usuwają zanieczyszczenia
z jasnej okrywy włosowej. Dodatkowo dzięki zawartości protein z wełny
kaszmirskiej preparat doskonale odżywia sierść oraz zapobiega jej
elektryzowaniu. Produkt został wyprodukowany na bazie łagodnych
substancji myjących, które nie podrażniają skóry zwierzęcia,
a jednocześnie starannie ją myją i nawilżają. Szampon nie zawiera soli,
może być stosowany u psów o skórze wrażliwej.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

ODŻYWKA

5 901157 040718

skutecznie
usuwa
dla psów o białej i jasnej
sierści
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Specjalistyczna odżywka do sierści białej i jasnej dla psów. Dzięki
dodatkowi naturalnych składników takich jak ekstrakt z rumianku oraz
sok z cytryny doskonale rozjaśnia włos. Zawarte w odżywce proteiny
wełny kaszmirskiej odżywiają i wzmacniają sierść oraz zapobiegają
jej elektryzowaniu. Owocowy zapach odżywki sprawi, że pielęgnacja
Twojego pupila stanie się przyjemnością.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

White Spray

Profesjonalny płyn do usuwania zażółceń sierści spowodowanych
jedzeniem, łzami lub innymi wydzielinami. White Spray przywróci
naturalny kolor sierści Twojego pupila. Polecany przez hodowców
i salony pielęgnacji. GWARANTOWANY EFEKT już po tygodniu
stosowania!
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 100 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

5 901157 040725

płyn usuwający zażółcenia sierści

SZAMPON

Specjalistyczny, intensyfikujący kolor szampon dla psów o czarnej
i ciemnej sierści. Naturalne składniki wykorzystane w szamponie, takie
jak: ekstrakt z henny i łupin orzecha włoskiego wydobywają czerń
oraz zapobiegają matowieniu okrywy włosowej. Dodatkowo dzięki
zawartości protein z wełny kaszmirskiej preparat doskonale odżywia
sierść oraz działa antystatycznie. Produkt został wyprodukowany na bazie
łagodnych substancji myjących, które nie podrażniają skóry zwierzęcia,
a jednocześnie starannie ją myją i nawilżają. Szampon nie zawiera soli,
może być stosowany u psów o skórze wrażliwej.
Dostępne opakowania:
Butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040497

dla psów o czarnej i ciemnej sierści
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OCHRONA
Chronię, abym mógł się Tobą cieszyć każdego dnia.

Płyn do higieny kanału słuchowego oraz małżowiny usznej psów
i kotów. Dzięki zawartości ksylenu skutecznie rozpuszcza zalegającą
woskowinę uszną, a gliceryna działa nawilżająco i powlekająco na skórę
ucha. Naturalne substancje pochodzenia roślinnego działają osłonowo
i zabezpieczają ucho zwierzęcia przed wystąpieniem stanu zapalnego.
Mentol działa łagodząco na ewentualne podrażnienia.
Substancje zawarte w płynie sprawiają, że jest on doskonałym
preparatem do higieny uszu Twoich zwierząt.

5 901157 040329

Płyn do czyszczenia uszu

Dostępne opakowania:
Butelka 50 ml + aplikator
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Delikatny płyn do przemywania oczu i powiek dla psów i kotów.
Doskonale wypłukuje pył, kurz, sierść gromadzącą się w worku
spojówkowym. Płyn posiada właściwości nawilżające i łagodzące
podrażnienia. Chroni oko przed wysuszeniem. Preparat polecany jest do
codziennej pielęgnacji oczu u psów i kotów.
Dostępne opakowania:
Butelka 60 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 11

5 901157 040732

Płyn do przemywania
oczu i powiek
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Clean Drop

5 901157 040749

płyn do usuwania śladów łez

Clean Drop to profesjonalny płyn do usuwania śladów łez u psów
i kotów. Stosowany regularnie pomaga zmniejszyć zacieki pod oczami.
Polecany przez hodowców i salony pielęgnacji zwierząt.
Dostępne opakowania:
Butelka 40 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 14

Animal Dent

5 901157 040244

odświeżacz do zębów

Animal Dent to łatwy w stosowaniu preparat zapobiegający osadzaniu się
kamienia nazębnego. Dodatek kwasu cytrynowego sprawia, że osad na
zębach zostaje rozpuszczony. Dzięki naturalnym olejom eterycznym
z japońskiej mięty pieprzowej oraz eukaliptusa neutralizuje
nieprzyjemny zapach z pyska. W preparacie zastosowano substancję
słodzącą, która sprawia, że preparat ten jest tolerowany przez zwierzęta.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 50 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 14
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Animal Soap Spray&Koncentrat

Dostępne opakowania:
Butelka 250 ml z atomizerem
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

5 901157 040688
Koncentrat

Animal Soap pomaga usunąć brud z łap, brzucha oraz brody Twojego
pupila. Preparat zawiera delikatne środki myjące, które nie podrażniają
skóry zwierzęcia. Dzięki dodatkowi gliceryny skóra zostaje odpowiednio
nawilżona, a ekstrakt z nagietka chroni ją przed podrażnieniami.
Po użyciu Animal Soap sierść Twojego zwierzęcia pozostanie czysta
i zadbana.

5 901157 040695
Spray

czyści i pielęgnuje skórę i sierść

Winter Shoes

Winter Shoes to naturalny preparat pielęgnacyjny do łap czworonogów.
Szczególnie polecany w okresie zimowym, zarówno przed jak i po
spacerach. Olej parafinowy chroni opuszki łap przed podrażnieniami.
Natomiast gliceryna doskonale natłuszcza i nawilża łapy. Ekstrakt
z nagietka znany jest ze swoich właściwości pielęgnacyjnych
i wygładzających skórę.

5 901157 040220

balsam do łap

Dostępne opakowania:
Pojemnik 50 g
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18
17

Relaxin

250 ml

5 901157 040138

50 ml

5 901157 040459

5 901157 040343

działa uspokajająco
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RELAXIN to naturalny, ziołowy preparat o działaniu uspokajającym dla
psów i kotów. Wyciągi z chmielu i waleriany posiadają właściwości
wyciszające, osłabiają stan niepokoju oraz ułatwiają zasypianie.
RELAXIN polecany jest w sytuacjach stresowych takich jak: wystawy,
podróże, nieobecność właściciela, wizyta u lekarza weterynarii, wystrzały
fajerwerków.
Dostępne opakowania:
Opakowanie: 30 tabletek
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Omega - Vit

poprawia stan okrywy włosowej i skóry

Omega-Vit to połączenie Niezbędnych Nienasyconych Kwasów
Tłuszczowych z rodziny Omega-3 i Omega-6. Stosowany profilaktycznie
wspomaga budowanie odporności. Działa dobroczynnie na wygląd skóry
i sierści zwierzęcia. Niezastąpiony w okresie wymiany okrywy włosowej.
Opakowanie 50 ml wystarczy na 80 dni dla zwierzęcia o masie ciała do 5
kg. Produkt bogaty w Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe w tym:
kwas linolenowy, kwas gama linolenowy, kwas eikozapentaenowy, kwas
dokozaheksanowy, kwas arachidonowy. Dodatkowo nasycone kwasy
tłuszczowe: kwas mirystynowy.
Dostępne opakowania:
Butelka 50 ml oraz butelka z pompką 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 250 ml: 6, 50 ml: 14

OTOCZENIE
Dbam, aby wspólnie bezpiecznie żyć.

Urine Free Dog

5 901157 040756

skutecznie usuwa plamy z moczu

Szybko działający, rewolucyjny, mikrobiologiczny środek czyszczący.
W sposób trwały usuwa plamy z moczu i przykry zapach niezależnie od
czasu znajdowania się plamy. Jego bezpieczna, szybko działająca formuła
eliminuje źródło zapachu i plamy. Urine Free działa również na plamy
z wymiotów, krwi, kału, trawy oraz inne plamy organiczne. Z uwagi na swą
naturalną formułę jest bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Urine Free Cat

5 901157 040763

skutecznie usuwa plamy z moczu
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Szybko działający, rewolucyjny, mikrobiologiczny środek czyszczący.
W sposób trwały usuwa plamy z moczu i przykry zapach niezależnie od
czasu znajdowania się plamy. Jego bezpieczna, szybko działająca formuła
eliminuje źródło zapachu i plamy. Urine Free działa również na plamy
z wymiotów, krwi, kału, trawy oraz inne plamy organiczne. Z uwagi na swą
naturalną formułę jest bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Go Off! Cat

Skuteczny preparat zniechęcający koty do przebywania
w niedozwolonym miejscu oraz zapobiegający niszczeniu przedmiotów.
Może być używany w pomieszczeniach, jak również na zewnątrz. Ma
przyjemny dla ludzi zapach.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 100 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

5 901157 040794

odstraszacz dla kotów

Go Off! Dog

Skuteczny preparat zniechęcający psy do przebywania w niedozwolonym
miejscu oraz zapobiegający niszczeniu przedmiotów. Może być używany
w pomieszczeniach, jak również na zewnątrz. Ma przyjemny dla ludzi
zapach.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 100 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

5 901157 040787

odstraszacz dla psów
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„Kocimiętka”

5 901157 040565

preparat przywabiający koty

Ziołowy preparat przywabiający koty z ekstraktem z kozłka lekarskiego.
Dzięki swojej skutecznej formule zachęca koty do pozostania w miejscu,
w którym zastosowano produkt. Zapach z kozłka lekarskiego działa
relaksująco na koty. Środek może być używany podczas szkolenia lub
zabawy ze zwierzęciem.
Dostępne opakowania:
Butelka z atomizerem 250 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Stop Dogs

5 901157 040800

likwidujący zapach cieczki
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Stop Dogs to skuteczny preparat neutralizujący zapach cieczki.
Zmniejsza on zainteresowanie samców, chroniąc tym samym sukę
przed nieplanowanym kryciem. Produkt jest bezzapachowy, nie działa
drażniąco na zwierzęta.
Dostępne opakowania:
Butelka 100 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

FRUTTI POWER

SZAMPON

bananowy

5 901157 041098

hipoalergiczny

Delikatny, owocowy szampon dla psów o bardzo wrażliwej skórze. Dzięki
zawartości ekstraktu z banana łagodzi ewentualne podrażnienia skóry
oraz zapewnia jej odpowiednie nawilżenie. Po kąpieli sierść pozostaje
miękka i lśniąca. Przyjemny bananowy zapach sprawi, że z przyjemnością
wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada neutralne pH dla skóry psa.
Dostępne opakowania:
Butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

SZAMPON
z kiwi

5 901157 041104

dla psów krótkowłosych
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Owocowy szampon dla psów o krótkiej i szorstkiej sierści. Dzięki
zawartości ekstraktu z kiwi dogłębnie odżywia włos, sprawiając, że jest
on czysty i lśniący po kąpieli. Przyjemny zapach kiwi sprawi, że
z przyjemnością wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada neutralne
pH dla skóry psa.
Dostępne opakowania:
Butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

SZAMPON
kokosowy

Owocowy szampon dla psów o białej sierści. Dzięki zawartości ekstraktu
z kokosa rozjaśnia włos oraz prawidłowo go nawilża i wzmacnia. Po kąpieli
sierść pozostaje lśniąca i jedwabista w dotyku. Przyjemny kokosowy zapach
sprawi, że z przyjemnością wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada
neutralne pH dla skóry psa.
Dostępne opakowania: Butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

5 901157 041111

dla psów o białej i jasnej sierści

SZAMPON

dla psów długowłosych

Owocowy szampon dla psów o długiej i półdługiej sierści ze skłonnościami
do kołtunienia. Dzięki zawartości ekstraktu z mango doskonale nawilża włos,
ułatwiając tym samym jego rozczesanie po kąpieli. Po umyciu sierść pozostaje
lśniąca i wygładzona. Przyjemny zapach mango sprawi, że z przyjemnością
wykąpiesz swojego pupila. Szampon posiada neutralne pH dla skóry psa.
Dostępne opakowania: Butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

5 901157 041128

z mango

truskawkowy
dla szczeniąt

Łagodny, owocowy szampon dla szczeniąt. Dzięki zawartości ekstraktu
z truskawek chroni wrażliwą skórę młodych psów przed podrażnieniami.
Dodatkowo doskonale nawilża i odżywia sierść. Przyjemny truskawkowy
zapach sprawi, że z przyjemnością wykąpiesz swojego pupila. Szampon
posiada neutralne pH dla skóry psa.
Dostępne opakowania: Butelka 200 ml
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

5 901157 040862

SZAMPON
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Program

OverPartner
Misją firmy Over Group jest wprowadzanie najwyższej jakości narzędzi oraz programów wspierających współpracę z naszymi Klientami. Do tej pory
poszczególne narzędzia i programy działały niezależnie od siebie, wraz z początkiem 2013 roku postanowiliśmy połączyć je w system Over Partner.
Over Partner to program partnerski firmy Over Group i powstał, by połączyć korzyści płynące z wykorzystania pojedynczych narzędzi udostępnianych
przez naszą firmę, w uzupełniający się pakiet. Dzięki uczestnictwu w kolejnych poziomach programu Over Partner, zyskasz znacznie więcej niż
w przypadku ograniczenia się do jego pojedynczych elementów. Poznaj korzyści i możliwości płynące ze stałego partnerstwa z Over Group!
Uzyskanie statusu Partnera Over niesie za sobą szereg korzyści. W zależności od uzyskanego poziomu,
Partnerom będą przysługiwały specjalne przywileje, np.:
- atrakcyjne promocje dedykowane tylko dla Partnerów Over Group,
- dostęp do ofert limitowanych,
- pierwszeństwo uczestnictwa w eventach organizowanych przez Over Group,
- wpis na naszej stronie internetowej, informujący o statusie Partnera,
- certyfikat świadczący o statusie Partnera.
Program Over Partner to korzystne biznesowo
rozwiązania, stały dostęp do najlepszych ofert oraz
bliska, partnerska relacja z Over Group.
Zostań Parterem Over Group i pozwól nam pokazać,
jak bardzo jesteś dla nas ważny.
O szczegóły systemu OverPartner zapytaj
Przedstawiciela Handlowego Over Zoo.

Twój Over (Panel Klienta)

Zakupy cykliczne/
Umowy dystrybutorskie
cyklicznych. / Program umów
z dystrybutorem.

CashBack
Okresowe promocje
premiowaniu Klientów za
polecenie produktówOver
znajomym, rodzinie.

atrakcyjnych warunków
przy kolejnym zamówieniu
tego samego produktu
.

Over Plus/

punkty.

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
WOJEWÓDZTWA: małopolskie, świętokrzyskie, śląskie
tel. 664 713 214
WOJEWÓDZTWA: dolnośląskie,
opolskie, wielkopolskie, lubuskie
tel. 662 271 100

pomorskie
warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

podlaskie

WOJEWÓDZTWA: zachodniopomorskie
tel. 606 758 258
WOJEWÓDZTWA: pomorskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel. 606 758 258

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

lubuskie

wielkopolskie

WOJEWÓDZTWA: mazowieckie,
łódzkie, podlaskie
tel. 694 414 700
WOJEWÓDZTWA: podkarpackie, lubelskie
tel. 795 184 680

łódzkie

lubelskie

dolnośląskie
świętokrzyskie

opolskie
śląskie

KEY ACCOUNT MANAGER:

małopolskie

podkarpackie

Województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko -pomorskie,
wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie – tel. 728 878 978
Województwa opolskie, śląskie, małopolskie, łódzkie – tel. 664 114 737
Województwa podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie – tel. 795 184 680

Infolinia 800 706 898

K O N TA K T
www.over-zoo.pl
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