Spa Fresh Bubble Bath
Verwen uw dier met een moment van rust en ontspanning.
Spa Bubbelbad verzacht de poten en geeft uw viervoeter een heerlijk verfrist
en relaxt gevoel. Uw viervoeter wordt omringt door hydraterende bubbels
met vitamine verrijkte badoliën. Heerlijk na een lange wandeling in de zomer
en in de winter met alle pekel en nattigheid. De heerlijke geur van vanille en
warme lindebloesem geven uw viervoeter een moment van rust en kalmte.
Spa Facial Scrub
Kalmerende uitgebalanceerde gezichtsreinigende shampoo.
Deze milde maar geconcentreerde licht schuimende gezichtsshampoo,
kalmeert en balanceert de huid en het haar. Het geeft een natuurlijk effect en is
vochtinbrengend. De heerlijke mix van vanille and blauwe bessen zorgt ervoor dat vuil
en traanvlekken goed worden verwijderd. Prikt niet in de ogen. Geschikt
voor alle rassen kat en hond, ook geschikt voor gebruik op kittens en
pups .
Spa Fresh Shampoo
Een Spa bad geeft een diepe reiniging is heerlijk verfrissend en zit vol
natuurlijke aroma’s. Verfrissende vanille, energiegevende witte thee zijn
gekozen vanwege hun zuiverende eigenschappen en om gifstoffen te
bestrijden. Dode huidcellen worden hiermee afgevoerd en de vacht van
uw viervoeter zal direct weer op een natuurlijke wijze gevoed worden en
er weer stralend en gezond uitzien.
Spa Comfort Shampoo
Verzorgd en verzacht de geïrriteerde of gevoelige huid.
Een verzorgend bad vol met vitamines speciaal ontworpen om de huid en
vacht schoon en zacht te maken . Het aromatische effect van lavendel en de
kalmerende effecten van havermout zijn gezamenlijk de ingrediënten om stress te
verlichten en om uw huisdier gerust te stellen.
Spa Renew Shampoo
Verzorgd en hersteld beschadigde vachten.
Een uiterst zachte van cacao afgeleide reinigende shampoo met precies
de juiste hoeveelheden van botanische verzachtende, gember en
grapefruit om het haar te reinigen en een intense diepe glans te geven.
Heeft door vitamine toevoegingen een zeer herstellende werking.
Verwijderd overtollige giftige stoffen.

Spa Nourish Conditioner
Verzorgende , hydraterende en onklittende conditioner .
Deze conditioner met plantenextracten en vitamines helpt het haar te laten glanzen en
zorgt voor een goede verzorging tot diep in de haarwortel.
Deze krachtige cocktail van witte gember, botanische vochtinbrengers en een warme
vanille helpen om het haar van uw huisdier te herstellen. Antistatische elementen
kalmeren de vacht waardoor het haar nieuw leven wordt ingeblazen. De vacht
voelt vol en is makkelijk doorkambaar.
Spa Colors Blonde Shampoo
Kleurshampoo op natuurlijke basis voor blonde vachten.
Reinigt en geeft de vacht zijn natuurlijke kleur terug. Verwijdert dof geworden
plekken die een blonde vacht juist donkerder kunnen maken. Limoen, kamille en
zonnebloemextracten verfrissen en perfectioneren de blonde tinten. Het licht het
haar op en geeft een intense, heldere glans. 100 % natuurlijk en verantwoord.
Spa Colors Brunette Shampoo
Kleurshampoo op natuurlijke basis voor bruine vachten.
Reinigt en hersteld de diepe, volle, bruine kleur van het haar. Het laat doffe vachten weer
glanzen en zorgt voor een mooie, zijdeachtige structuur. De lage pH formule geeft de
bruine vacht voeding voor een perfect resultaat.
100 % natuurlijk en verantwoord.
Spa Colors Black Shampoo
Kleurshampoo op natuurlijke basis voor zwarte en donkere vachten
Vitaminen, mineralen en eiwitten reinigen en voeden het haar en lichten de kleur
op. Het maximaliseert de levendige donkere kleur en geeft een intense glans.
Het haar wordt gevoed tot in de wortel. 100 % natuurlijk en verantwoord.
Spa Colors White Shampoo
Kleurshampoo op natuurlijke basis voor witte vachten.
Verwijdert dof geworden plekken die een witte look juist donkerder kunnen maken. Het
reinigt, verfrist en perfectioneert en geeft een heldere, stralende witte gloed. Intensiveert
de kleur zonder toevoeging van bleekmiddel, peroxide, ammoniak of alcohol.
Maakt wit weer wit. 100% natuurlijk en verantwoord.
Spa Colors Conditioner
Speciaal samengesteld voor colors shampoos.
Deze conditioner met plantenextracten en vitamines beschermt de kleuren, de
vitaliteit en de glans van het haar. Speciaal ontwikkeld om een gezonde vacht
levendig te houden. Beschermt alle kleuren. Geeft de meest stralende glans aan
iedere haarkleur en voed tot in de haarzakjes. De vacht voelt vol en is makkelijk
doorkambaar.
Comfort, Renew & Fresh Aromatherapie Cologne
Een zachte, verfrissende eau de cologne met ingrediënten die gebruikt
worden bij de productie van etherische oliën. Lavendel en havermout
kalmerende vacht, witte thee en vanille voeden en gemberwortel en
grapefruit zorgen voor een glanzende en stralende vacht.

