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HERBA  SUPREME Sugerowana 
minimalna 

cena 
sprzedaży 

Szampon uniwersalny                                                                                  nr. art. SE - 7260

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon stworzony do pielęgnacji sierści zwierząt wrażliwych ze skłonnością do alergii. Delikatna baza
myjąca (bez SLS) nie narusza naturalnej warstwy lipidowej skóry. Naturalne roślinne ekstrakty odżywiają i 
pielęgnują wrażliwą skórę i okrywę włosową przywracając jej miękkość i blask. Aloes nawilża, 
uelastycznia, nabłyszcza i działa antystatycznie co ułatwia rozczesywanie. Skrzyp polny wzmacnia i 
odżywia cebulki włosów, podbiał i żeń-szeń mają właściwości łagodzące i odżywcze. Dzięki wyjątkowo 
łagodnej formule może być stosowany u zwierząt od 3. miesiąca życia.

Skład:Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Herb Extracts (Aloe Barbadensis, Equisetum Arvense, Tussilago 
Farfara, Panax Ginseng) Citric Acid, Sodium benzoate.  

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

34,00 zł

Szampon dla młodych                                                    nr art. SE - 7277

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon stworzony do pielęgnacji szczególnie wrażliwej skóry i sierści młodych zwierząt. Delikatna baza 
myjąca (bez SLS)nie narusza naturalnej warstwy lipidowej skóry. Naturalne ziołowe ekstrakty odżywiają i 
pielęgnują wrażliwą skórę i okrywę włosową przywracając jej miękkość i blask. Zawarte w szamponie zioła 
mają działanie łagodzące podrażnienia, przeciwłupieżowe i odżywcze.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Herb Extracts (Calendula Officinalis, Rosmarinus Officinalis, Salvia 
Officinalis, Melissa Officinalis), Citric Acid, Sodium benzoate. 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

35,00 zł

Szampon odżywczo- regenerujący                                nr art. SE - 7284

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon stworzony do pielęgnacji sierści zwierząt wrażliwych ze skłonnością do alergii. Delikatna baza
myjąca (bez SLS) nie narusza naturalnej warstwy lipidowej skóry. Naturalne roślinne ekstrakty odżywiają i 
pielęgnują wrażliwą skórę i okrywę włosową przywracając jej miękkość i blask. Zielona herbata, aloes i 
nagietek łagodzą podrażnienia, nawilżają, działają regenerująco i tonizująco. Dzięki wyjątkowo łagodnej 
formule może być stosowany u zwierząt od 3. miesiąca życia.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Herb Extracts (Camellia Sinesis, Aloe Barbadensis, Calendula 
Officinalis), Citric Acid, Sodium Benzoate 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

34,00 zł
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Szampon dla psów szorstkowłosych                                               na.art. SE - 7246

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon stworzony dla szorstkowłosej okrywy zwierząt wrażliwych ze skłonnością do alergii. Delikatna 
baza myjąca (bez SLS) nie narusza warstwy lipidowej skóry. Naturalne ziołowe ekstrakty odżywiają i 
pielęgnują wrażliwą skórę i okrywę włosową przywracając jejblask i sprężystość. Wyciąg z dębu 
szypułkowego wzmacnia cebulki i poprawia sztywność włosa, pozostałe zioła działają przeciwzapalnie, 
przeciw łupieżowo i łagodzą podrażnienia. Dzięki wyjątkowo łagodnej formule może być stosowany u 
zwierząt od 3. miesiąca życia.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Herb Extracts (Calendula Officinalis, Equisetum Arvense, Quercus 
Robur, Salvia Officinalis), Citric Acid, Sodium Benzoate. 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

35,00 zł

Szampon dla psów o jedwabistej sierści                       na.art. SE - 7239

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon stworzony do jedwabistej, miękkiej lub długiej sierści zwierząt wrażliwych ze skłonnością do 
alergii. Delikatna baza myjąca (bez SLS) nie narusza naturalnej warstwy lipidowej skóry. Naturalne ziołowe 
ekstrakty odżywiają i pielęgnują wrażliwą skórę i okrywę włosową przywracając jej miękkość i blask. 
Nagietek łagodzi podrażnienia, skrzyp polny wzmacnia i odżywia cebulki włosów, aloes uelastycznia i 
nabłyszcza. Dzięki wyjątkowo łagodnej formule może być stosowany u zwierząt od 3. miesiąca życia.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Herb Extracts (Aloe Barbadensis, Calendula Officinalis, Equisetum 
Arvense), Citric Acid, Sodium Benzoate 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

35,00 zł

Szampon łagodzący swędzenie                                      na.art. SE - 7253

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Szampon stworzony dla zwierząt wrażliwych ze skłonnością do alergii. Delikatna baza myjąca (bez SLS)
nie narusza warstwy lipidowej skóry. Naturalne ekstrakty ziołowe pielęgnują, ograniczają świąd i nadają 
sierści blask i sprężystość. Szałwia lekarska działa przeciwzapalnie, herbata chińska neutralizuje wolne
rodniki, nagietek przyspiesza regenerację naskórka, melisa tonizuje.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Herb Extracts (Caledula Officinalis, Camellia Sinensis, Melissa 
Officinalis, Salvia Officinalis) Citric Acid, Sodium Benzoate 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

35,00 zł
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Neutralizator zapachów                                                 na.art. SE - 7291

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Do stosowania bezpośrednio na sierść zwierząt. Nie tylko maskuje, leczusuwa wiele uporczywych i 
nieprzyjemnych zapachów pochodzenia zwierzęcego (moczu, kału,wymiocin, wydzielin oraz innych 
zapachów odzwierzęcych). Neutralizator Zapachów może być stosowany również do szybkiego 
odświeżania pomieszczeń. Wykazuje długotrwałe działanie neutralizujące, a dodatek kompozycji 
zapachowych pozostawia w pomieszczeniu przyjemną woń.

Skład: Aqua, Neutralizing Complex, Fragrances 

25,00 zł

Herba Supreme krople pielęgnacyjne dla kotów        na.art. SE - 6010 

1x1ml, wspomagające profilaktykę przeciw 
ektopasożytom 

Opakowanie zbiorcze: 20 szt

Przeznaczenie i wskazania:
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami produktu. Ciągłe stosowanie kropli 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 kropli Herba Line Spot On. Zalecane dla zwierząt dorosłych i
młodych od 4 miesiąca życia.

Skład: mieszanina olejków ziołowych. 

15,00 zł

Herba Supreme krople pielęgnacyjne dla psów          na.art. SE - 6027 

małych ras 1x1ml, wspomagające profilaktykę
przeciw ektopasożytom  

Opakowanie zbiorcze: 20 szt

Przeznaczenie i wskazania:
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami produktu. Ciągłe stosowanie kropli 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 kropli Herba Line Spot On. Zalecane dla zwierząt dorosłych i
młodych od 4. miesiąca życia.

Skład:mieszanina olejków ziołowych.  

15,00 zł

Herba Supreme krople pielęgnacyjne dla psów          na.art. SE - 6034

1x1,5ml, wspomagające profilaktykę przeciw 
ektopasożytom  

Opakowanie zbiorcze: 20 szt

Przeznaczenie i wskazania:
Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami produktu. Ciągłe stosowanie kropli 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 kropli Herba Line Spot On. Zalecane dla zwierząt dorosłych i
młodych od 4. miesiąca życia.

Skład: mieszanina olejków ziołowych. 

15,00 zł
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SELECTA SUPREME Sugerowana 
minimalna 

cena 
sprzedaży

Szampon uniwersalny                                                      na.art. SE - 7208

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Przeznaczony do utrzymania prawidłowej higieny skóry i sierści zwierząt wrażliwych ze skłonnością do 
alergii. Dzięki zawartości łagodnych substancji myjących (bez SLS) niweluje możliwość powstawania
podrażnień. Szampon Uniwersalny nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani soli utrzymując 
fizjologiczną warstwę lipidową skóry. Dzięki wyjątkowo łagodnej formule może być stosowany u zwierząt od 
3. miesiąca życia.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Polyquaternium-7, Citric Acid, Sodium benzoate. 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

34,00 zł

Szampon nawilżający                                                       na.art. SE - 7185

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Przeznaczony do stosowania u zwierząt ze skórą skłonną do podrażnień i alergii. Zawarte w Szamponie
Nawilżającym łagodne substancje myjące (bez SLS) i nawilżające nie podrażniają i nie przesuszają skóry.
Nadtlenek benzoilu wykazuje działanie przeciwbakteryjne, D-panthenol łagodzi i przyspiesza proces 
regeneracji skóry.

Skład: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Oils (Castor Oil, Argan Oil, Sesame Oil), Xanthan Gum, Citric Acid, 
Sodium benzoate. 

bez parabenów, bez barwników, bezzapachowy

35,00 zł

Quick Foam                                                                       na.art. SE - 3033

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Do częstego stosowania dla małych zwierząt (psów, kotów, gryzoni, ptaków etc.) do usuwania miejscowych 
zabrudzeń i odświeżania całej okrywy włosowej między kąpielami. Szczególnie przydatna i polecana po 
spacerach, podczas deszczu, śniegu oraz w podróży. Quick Foam nie wymaga użycia wody. Niezastąpiona 
przy pielęgnacji zwierząt nietolerujących kąpieli wodnych np. kotów. Quick Foam pochłania nieprzyjemne 
zapachy, działa regenerująco na włos.

Skład: Aqua, Surface Active Substances, Solvent, Sodium Benzoate, Parfum 

Nie zawiera parabenów i barwników. Nie stresuje zwierząt.

35,00 zł
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Gorzki Trener                                                                   na.art. SE - 5433

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Płyn zabezpieczający przedmioty przed obgryzaniem przez zwierzęta. Zawiera substancje o wyjątkowo 
nieprzyjemnym, gorzkim smaku, które skutecznie zniechęcają zwierzęta do gryzienia mebli, butów, 
przewodów elektrycznych itp. Wygodny w użyciu, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Skład: Ethanol, Aqua, Denatonium Benzoate, Castor Oil, PEG-40, Surface Active Subtances, Solvent 

25,00 zł 

Pochłaniacz zapachów                                                      na.art. SE - 5440

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Przeznaczenie i wskazania:
Skuteczny i wygodny w stosowaniu usuwa i neutralizuje wiele uporczywych i nieprzyjemnych zapachów 
pochodzenia zwierzęcego (moczu, kału, wymiocin oraz innych zapachów towarzyszących hodowli zwierząt). 
Zawiera w swoim składzie bezpieczne dla ludzi i zwierząt substancje rozkładające zarówno źródło, jak i sam 
nieprzyjemny zapach.Pochłaniacz Zapachów wykazuje długotrwałe działanie absorbcyjne, a dodatek 
kompozycji zapachowych pozostawia w pomieszczeniu delikatny aromat.

Skład: Aqua,Ethanol, PEG-40,Absorbent, Solvent,Parfume,Preservative

25,00 zł

Dental Spray                                                                     na. art. SE - 7215

Pojemność: 100ml
Opakowanie zbiorcze: 12szt. 

Przeznaczenie i wskazania:
Preparat przeznaczony do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej zwierząt. Regularne stosowanie Dental 
Spray zapobiega osadzaniu się kamienia nazębnego i rozwojowi bakterii, które są częstą przyczyną 
nieświeżego oddechu. odświeża oddech, działa przeciwbakteryjnie, hipoalergiczny

Skład: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Menthol, Chlorhexidine, Sodium Benzoate, Citric Aci

30,00 zł

Emulsja do uszu                                                                na.art. SE - 7192

Pojemność: 100ml 
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

Przeznaczenie i wskazania:
Przeznaczona do utrzymania prawidłowej higieny uszu zwierząt. Emulsja do Uszu skutecznie rozpuszcza 
zabrudzenia oraz wydzieliny nie uszkadzając  przy tym naturalnej warstwy lipidowej uszu. Dzięki zawartości 
chlorheksydyny Emulsja do Uszu wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, D- panthenol 
przyspiesza regenerację i wspomaga  gojenie uszkodzeń. Regularne stosowanie Emulsji do Uszu pozwala 
zapobiegać nawrotom infekcji o podłożu grzybiczym i bakteryjnym.

Skład : Aqua, D-Panthenol, Xanthan Gum, Allantoin, Urea, Glycerin, Propylene Glycol, Salicylic Acid, 
Chlorhexidine, Tris EDTA

30,00 zł
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