Shampoo e Condicionador
INDICAÇÃO: Shampoo e condicionador com Óleo de Amêndoas. Proporciona
brilho, maciez e oferece uma melhor escovação e desembaraço da pelagem de
cães e gatos.

MODO DE USAR: Molhar o animal, espalhar o produto na quantidade desejada
massageando até obter espuma homogênea, deixar agir por alguns minutos e
enxaguar. Para obter um melhor efeito, repetir o procedimento acima. Indicamos
a utilização das Deo Colônias Procão (disponíveis nas versões macho, fêmea e
_lhotes) para garantir um cheirinho prolongado.

PRECAUÇÕES: USO EXTERNO. Evitar contato com os olhos e mucosas. Não
aplicar em ferimentos ou se estiver com a pele irritada. Não aplicar em animais
com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não utilize em animais mais
jovens que 6 meses de vida. Em caso de irritação, lavar com água abundante,
suspender o uso e procurar o médico veterinário. Em caso de ingestão acidental,
consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais
próximo levando a embalagem, caso ingerido por animal consultar o médico
veterinário. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos e
produtos de higiene. Conserve o produto em local seco e ao abrigo do sol. Não
reutilizar a embalagem vazia. Não jogar a embalagem em mananciais, rios e lagos.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

COMPOSIÇÃO: Água, Amida 80, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Cocoamido
Propilbetaína, Isotiazolinona, Ácido Etilenodiamino Tetra-acético Dissódico, Cloreto
de Sódio, Óleo de Amêndoas Doce, corante Rodomina B500 e Essência.

Part. 024/16
Fab. Abr/16
Venc. Abr/16

Shampoo y Acondicionador
INDICACIÓN: Shampoo y acondicionador con Aceite de Almendras. Proporciona
brillo y suavidad. El Aceite de Almendras asegura mejor cepillado y desenredado del
pelaje de perros y gatos.

MODO DE USAR: Mojar el animal, esparcir el producto en la cantidad deseada
masajeando hasta obtener espuma homogénea, dejar actuar por algunos minutos
y enjuagar. Para obtener mejor efecto, repetir este procedimiento.

PRECAUCIONES: Evite contacto con los ojos y las mucosas de su mascota. En
caso de contacto, lave con bastante agua. No aplicar en heridas o piel irritada. No
guarde ni aplique cerca de alimentos, bebidas, medicamentos y productos de higiene.
Conserve el producto en local seco, fresco y al abrigo de luz intensa. Descartar el
envase vacío. No descarte el envase en funtes de agua, ríos y lagos.

COMPOSICIÓN: Agua, Amida 80, Sodio Lauriletere Solfato, Cocoamido
Propilbetaína, Isatiazolinona, Ácido Etilendiamino Tetraacético Dissódico, Cloruto
de Sodio, Aceite de Almendras Dulce, Colorante Rodamina B500 y Esencia.

Part. 024/16
Fab. Abr/16
Venc. Abr/16

Su mascota, nuestro mundo.

Shampoo and Conditioner
INDICATION: Shampoo and Conditioner 2 in 1 with sweet almond oil. Provides
shine and softness. Makes it easier to brush and detangles the coat.

HOW TO USE: After soaking the pet, spread the product with the desired product
amount massaging for a few minutes and rinse it. For a better result, repeat the
procedure above.

PRECAUTIONS: Avoid contact with your pet’s eyes and mucous membranes. In
case there is any contact, wash it with clean water. Do not apply it over wounds or
irritated skin. Do not store or apply it near food, drinks, medicines, toiletries. Keep it
away from direct sunlight. If exposed it is subjected to color change without losing
its properties. Keep it away from the reach of children and pets. Do not reuse the
empty container. Do not discard the packaging in springs, rivers and lakes.

COMPOSITION: Each 100 ml of product contains:

Dye Cl 45170 .............................. 0,07 mg
Fragrance .................................... 0,20g
Laureth Sul fate ........................ 17,00 g
Sweet Almond Oi l .................... 0,20 g
Vehicle ........................................ q.s.

Part. 024/16
Fab. Abr/16
Venc. Abr/16

Your pet, our world.

