Katalog produktów Selecta HTC 2017

Selecta HTC, 05-152 Pieńków1, tel. 22 751 67 96, www.selectahtc.com.pl, biuro@selectahtc.com.pl

Kod
Towaru
SE - 7178

SE - 7161

SE - 0006

SELECTA BASIC

Opis Produktu

Fafi
Szampon uniwersalny
neutralizujący zapach

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Fafi
Szampon dla szczeniąt z
D-panthenolem

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Fafi
Szampon długowłosy z
lanoliną

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Sugerowana
minimalna
cena sprzedaży
12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Dokładnie usuwa brud, nadaje sierści elastyczność i
połysk. Odpowiednio dobrany kompleks neutralizuje
przykre zapachy, doskonale odświeża sierść i nadaje
jej przyjemny orzeźwiający aromat.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt
Stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tekście
etykiety.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon przeznaczony do pielęgnacji oraz utrzymania
prawidłowej higieny i sierści szczeniąt od 6-tego tygodnia
życia. Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje
sierści elastyczność i połysk. Dzięki zawartości Dpanthenolu łagodzi podrażnienia delikatnej skóry
szczeniąt.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt
Stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tekście
etykiety.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Do pielęgnacji i utrzymania prawidłowej higieny skóry i
sierści dorosłych psów długowłosych z dodatkiem
lanoliny.
Ułatwia rozczesywanie, nadaje sierści połysk,
uelastycznia, nawilża, antystatyczny.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt
Stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tekście
etykiety.

SE - 7154

Fafi
Dezodorant

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Przeznaczenie i wskazania:
Dezodorant o subtelnym, świeżym aromacie, nadaje
długotrwały, orzeźwiający zapach. Doskonały do
stosowania bezpośrednio na zwierzęta jak i w
pomieszczeniach ich bytowania. W celu odświeżenia
miejsc, w których przebywają zwierzęta rozpylić
bezpośrednio nad legowiskiem, kuwetą lub klatką.
Delikatna nuta zapachowa nie powoduje dyskomfortu
naszych pupili.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt
Stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tekście
etykiety.
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14,70 zł

SE - 0005

Fafi
Odżywka uniwersalna

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Odżywka do pielęgnacji oraz utrzymania prawidłowej
higieny skóry i sierści psów dorosłych i szczeniąt od 6
tygodnia życia.
Nawilża i odżywia strukturę włosa i skóry, wzmacnia i
natłuszcza skórę i sierść, uelastycznia, nadaje połysk,
ułatwia rozczesywanie, zawiera lanolinę.

SE - 0292

SE - 0285

SE - 0278

SE - 0902

Płyn Max dla psów i
kotów wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Płyn Max dla fretek i
gryzoni wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Płyn Max dla ptaków
wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Max obroża biobójcza dla
psów, geraniol, 75cm
brązowa

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 75 cm. Wodoodporna.

14,70 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami
preparatu. Profilaktyka i odstraszanie pasożytów
zewnętrznych, owadów takich jak: pchły, komary, meszki
są dodatkowymi funkcjami produktu. Do stosowania u
młodych zwierząt powyżej 8 tygodnia życia, osłabionych
lub delikatnych zwierząt dorosłych.
MAX Płyn pomaga zabezpieczać legowiska, budy oraz
pomieszczenia dla psów i kotów przed inwazją
ektopasożytów i owadów. Wspomaga działanie
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, oczyszczające.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.

14,70 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami
preparatu. Profilaktyka i odstraszanie pasożytów
zewnętrznych, owadów takich jak: pchły, komary, meszki
są dodatkowymi funkcjami produktu. Do stosowania
u młodych zwierząt powyżej 8 tygodnia życia,
osłabionych lub delikatnych zwierząt dorosłych.
MAX Płyn wspomaga zabezpieczanie klatek oraz innych
miejsc bytowania fretek i gryzoni przed inwazją
ektopasożytów i owadów. Wspomaga działanie
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, oczyszczające.

14,70 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami
preparatu. Profilaktyka i odstraszanie pasożytów
zewnętrznych, owadów takich jak: pchły, komary, meszki
są dodatkowymi funkcjami produktu. Do stosowania u
młodych zwierząt od 5 miesiąca życia, osłabionych lub
delikatnych zwierząt dorosłych
MAX Płyn pomaga zabezpieczać miejsca bytowania
zwierząt (np. klatki, legowiska) przed inwazją
ektopasożytów i owadów. Wspomaga działanie
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, oczyszczające.

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do odstraszania i
zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Obroża MAX
wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia
produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie przez
120 dni, zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł w
okresie maksymalnie 47 dni, kleszczy maksymalnie 38
dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4
miesiąca życia, suk ciężarnych i w okresie laktacji. W
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11,55 zł

przypadku reakcji alergicznej zdjąć obrożę z szyi
zwierzęcia i wykąpać go stosując mydło lub szampon.
Pianę spłukać dużą ilością wody.

SE - 7116

SE - 7123

SE - 0919

SE - 5693

Max obroża biobójcza dla
psów, geraniol, 75cm
czerwona

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 75 cm. Wodoodporna.

Max obroża biobójcza dla
psów,geraniol, 75cm
czarna

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 75 cm. Wodoodporna.

Max obroża biobójcza dla
kotów i małych
psów,geraniol,
43cm brązowa

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 43 cm. Wodoodporna.

Max obroża biobójcza dla
kotów i małych psów,
geraniol,
43cm czerwona

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 43 cm. Wodoodporna.

11,55 zł

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do odstraszania i
zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Obroża MAX
wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia
produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie przez
120 dni, zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł w
okresie maksymalnie 47 dni, kleszczy maksymalnie 38
dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4
miesiąca życia, suk ciężarnych i w okresie laktacji. W
przypadku reakcji alergicznej zdjąć obrożę z szyi
zwierzęcia i wykąpać go stosując mydło lub szampon.
Pianę spłukać dużą ilością wody.

11,55 zł

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do odstraszania i
zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Obroża MAX
wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia
produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie przez
120 dni, zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł w
okresie maksymalnie 47 dni, kleszczy maksymalnie 38
dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4
miesiąca życia, suk ciężarnych i w okresie laktacji. W
przypadku reakcji alergicznej zdjąć obrożę z szyi
zwierzęcia i wykąpać go stosując mydło lub szampon.
Pianę spłukać dużą ilością wody.

11,55 zł

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do odstraszania i
zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. Obroża MAX
wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia
produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie przez
120 dni, zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł w
okresie maksymalnie 47 dni, kleszczy maksymalnie 38
dni. Stosować u kotów i psów dorosłych oraz kociąt i
szczeniąt od 4 miesiąca życia, suk ciężarnych i w okresie
laktacji. W przypadku reakcji alergicznej zdjąć obrożę z
szyi zwierzęcia i wykąpać go stosując mydło lub szampon.
Pianę spłukać dużą ilością wody.

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do odstraszania i
zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. Obroża MAX
wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia
produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie przez
120 dni, zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł w
okresie maksymalnie 47 dni, kleszczy maksymalnie 38
dni. Stosować u kotów i psów dorosłych oraz kociąt i
szczeniąt od 4 miesiąca życia, suk ciężarnych i w okresie
laktacji. W przypadku reakcji alergicznej zdjąć obrożę z
szyi zwierzęcia i wykąpać go stosując mydło lub szampon.
Pianę spłukać dużą ilością wody.
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11,55 zł

SE - 7000

Max obroża biobójcza
dla kotów i małych psów,
geraniol,
43cm niebieska

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 43 cm. Wodoodporna.
Przeznaczenie: produkt przeznaczony do odstraszania i
zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. Obroża MAX
wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia
produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie przez
120 dni, zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł w
okresie maksymalnie 47 dni, kleszczy maksymalnie 38
dni. Stosować u kotów i psów dorosłych oraz kociąt i
szczeniąt od 4 miesiąca życia, suk ciężarnych i w okresie
laktacji. W przypadku reakcji alergicznej zdjąć obrożę z
szyi zwierzęcia i wykąpać go stosując mydło lub szampon.
Pianę spłukać dużą ilością wody.
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11,55 zł

Kod
Towaru

SE-0070

HERBA BASIC

Fafi 1
szampon dla psów
krótkowłosych
wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

SE-0087

Fafi 2
szampon dla psów
długowłosych
wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

SE-0094

Fafi 3
szampon dla
szczeniąt i kociąt
wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

SE-0100

Fafi 4
szampon dla kotów
wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

Opis produktu

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Sugerowana
minimalna
cena
sprzedaży
12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje sierści
elastyczność i połysk. Ziołowy aromat wspomaga
profilaktykę przeciwko ektopasożytom. Stosować
równolegle z produktami biobójczymi firmy Selecta HTC.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje sierści
elastyczność i połysk. Ziołowy aromat wspomaga
profilaktykę przeciwko ektopasożytom. Stosować
równolegle z produktami biobójczymi firmy Selecta HTC.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje sierści
elastyczność i połysk. Ziołowy aromat wspomaga
profilaktykę przeciwko ektopasożytom. Stosować
równolegle z produktami biobójczymi firmy Selecta HTC.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Przeznaczenie i wskazania:
Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje sierści
elastyczność i połysk. Ziołowy aromat wspomaga
profilaktykę przeciwko ektopasożytom. Stosować
równolegle z produktami biobójczymi firmy Selecta HTC.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.
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12,75 zł

SE-0117

Fafi 5
szampon
uniwersalny dla psów
i kotów
wspomagający
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

SE - 0013

SE - 0018

SE - 7130

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje sierści
elastyczność i połysk. Ziołowy aromat wspomaga
profilaktykę przeciwko ektopasożytom. Stosować
równolegle z produktami biobójczymi firmy Selecta HTC.
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty
produkcji.

Fafi
szampon dla
szczeniąt
rumiankowy

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Fafi
szampon dla
długowłosych
aloesowy

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Fafi
szampon z odżywką
lawendowy

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Do pielęgnacji i utrzymania prawidłowej higieny skóry i
sierści szczeniąt od 6 tygodnia życia.
Redukuje możliwość wystąpienia uczuleń, uelastycznia,
ułatwia rozczesywanie, nadaje sierści połysk.

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Do mokrych kąpieli pielęgnacyjnych skóry i sierści psów
długowłosych. Działa antystatycznie, nadaje połysk i
świeżość.

Przeznaczenie i wskazania:
Do mokrych kąpieli pielęgnacyjnych skóry i sierści
zwierząt. Dokładnie usuwa brud i przykry zapach, nadaje
sierści elastyczność i połysk. Odbudowuje warstwę
lipidową, odżywia, nawilża, ułatwia rozczesywanie,
działa antystatycznie.
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12,75 zł

SE - 7147

SE - 0025

SE - 1626

SE - 1091

Fafi
szampon dla fretki
kokosowy

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Herba Max ziołowa
obroża pielęgnacyjna dla
psów 75cm,
wspomagająca
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Herba Max ziołowa
obroża pielęgnacyjna dla
kotów i psów małych ras
43cm, wspomagająca
profilaktykę przeciw
ektopasożytom

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Herba Max krople dla
kotów i psów małych ras
wspomagające
profilaktykę przeciw
ektopasożytom 5x1ml

Opakowanie: 5 kroplomierzy po 1 ml preparatu
Opakowanie zbiorcze: 20 szt

12,75 zł

Przeznaczenie i wskazania:
Do mokrych kąpieli pielęgnacyjnych skóry i sierści
fretki. Skutecznie eliminuje przykry zapach i dokładnie
usuwa brud , nadaje sierści elastyczność i połysk.
Odbudowuje warstwę lipidową, odżywia, nawilża,
działa antystatycznie.

11,55 zł

Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 75 cm.
Przeznaczenie:
Zalecana dla zwierząt dorosłych, młodych od 3 miesiąca
życia, osłabionych i delikatnych.
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami
produktu. Ciągłe stosowanie obroży zapewnia świeży i
higieniczny efekt. Olejki ziołowe nadają sierści połysk i
zdrowy wygląd. Poprawiają ogólną kondycję skóry,
ograniczają świąd i zapobiegają drapaniu się zwierząt.
Ponadto świeży, ziołowy zapach zniechęca ektopasożyty i
owady takie jak: pchły, komary, meszki do bytowania w
sierści zwierząt, co stanowi dodatkową funkcję obroży
Herba MAX.

11,55 zł

Postać produktu: obroża do stosowania zewnętrznego w
postaci paska o długości 43 cm.
Przeznaczenie:
Zalecana dla zwierząt dorosłych, młodych od 3 miesiąca
życia, osłabionych i delikatnych.
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami
produktu. Ciągłe stosowanie obroży zapewnia świeży i
higieniczny efekt. Olejki ziołowe nadają sierści połysk i
zdrowy wygląd. Poprawiają ogólną kondycję skóry,
ograniczają świąd i zapobiegają drapaniu się zwierząt.
Ponadto świeży, ziołowy zapach zniechęca ektopasożyty i
owady takie jak: pchły, komary, meszki do bytowania w
sierści zwierząt, co stanowi dodatkową funkcję obroży
Herba MAX.

Do stosowania u psów i kotów od 3 miesiąca życia.
Krople o przeznaczeniu pielęgnacyjnym, doskonale
sprawdzają się jako uzupełnienie codziennej higieny i
profilaktyki zdrowotnej kotów oraz psów małych ras.
Olejki ziołowe nadają sierści połysk i zdrowy wygląd,
ekstrakt z lawendy i olejek cytronelowy pomaga w
utrzymaniu świeżości i przyjemnego zapachu.
Krople tworzą klosz zapachowy, który utrudnia
przedostanie się pasożytów zewnętrznych i owadów do
sierści zwierzęcia.
Efekt działania utrzymuje się przez 3 tygodnie od aplikacji
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24,00 zł

