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Honden Shampoos

Life’s an Itch
Stopt het jeuken!
Deze shampoo gaat jeuk en huidirritatie tegen die bijvoorbeeld veroorzaakt 
worden door insectenbeten, droge huid of hotspots.
Havermout en aloë vera: Werken samen om de huid te kalmeren en heeft een 
helende werking.
Theeboomolie: Werkt verzachtend, insectenwerend en ontsmettend.
Tarwe eiwitten, vitaminen en kamille-extract: Voeden de huid en laat de vacht 
zijdeachtig en geconditioneerd achter.
Geur: Passievrucht
Inhoud: 475 ml

DirtyTalk      
Neutraliseert de vieze geurtjes!
Deze verfrissende shampoo neutraliseert de vieze geurtjes in plaats van deze te 
camoufleren.
Natriumbicarbonaat en ordenone: Werkt samen ontsmettend en verfrissen de 
vacht heerlijk.
Plantaardig eiwit-extract en gehydrolyseerd soja-eiwit: Helpt om body en 
elasticiteit op te bouwen, laat de vacht er voller en gezonder uitzien.
Geur: Fruit fantasie
Inhoud: 475 ml

Fears for Tears 
Zonder tranen!
Deze hypoallergeen shampoo is extra mild en prikt niet. Ideaal voor puppy’s, 
honden die last hebben van allergieën, druktemakers of alleen om het hoofdje 
van uw hond veilig te kunnen wassen zonder tranen.
Saffloer olie: Kalmeert en voedt de huid met essentiële vetzuren en behoud 
hierbij het vochtgehalte.
Shea Butter: Helpt bij het herstellen van de souplesse en elasticiteit in de vacht.
Geur: Groene appel met kiwi
Inhoud: 475 ml
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Feeling Flaky
Weg met de schilfers!
Deze vochtinbrengende shampoo hersteld en hydrateert de droge en 
geschilferde huid. Aanbevolen voor honden met een gevoelige huid.
Yucca & kamille-extract en zijde eiwitten: Werken samen om de huid te kalmeren 
en te voeden. Zij laten de vacht er gezond en geconditioneerd uitzien.
Shea Butter en vitaminen: Voorkomt droogheid terwijl de huid revitaliseert en 
hydrateert.
Geur: Aardbeienyoghurt
Inhoud: 475 ml
 
Double Dipping
Schoon en stralend in 1 stap!
Deze 2 in 1 shampoo en conditioner is geweldig voor de ongeduldige hond. 
De shampoo reinigt de vacht effectief en de conditioner verzacht en ontklit en 
ontknoopt de vacht zodat deze gemakkelijk door te kammen is.
Althea wortel: Voorkomt gespleten haarpunten en verzacht de nagelriemen.
Jojoba- en amandelolie: Heeft een natuurlijke verzachtende werking. Hydrateert de 
vacht en geeft een zijdeachtige glans.
Geur: Mango met sinaasappel
Inhoud: 475 ml
 

5Alle Pet Head formules zijn PH aangepast en vrij  van parabeen,  aardoliederivaten, propyleenglycol, sulfaat en DEA.



ø

Honden Conditioners & Haarmaskers
 
Furtastic
Lang en krullend haar zonder pluis en klitten!
Deze voedende en hydraterende conditioner speciaal voor de lange en krullende 
vacht gaat pluis en klitten tegen, zo ontstaat er een fijne zachte vacht zodat u deze 
gemakkelijk door kunt kammen.
Havereiwit: Voedt en versterkt de haarschaft en laat de vacht er voller en gezonder 
uitzien.
Cactusextract: Helpt het vocht te behouden en biedt meer elasticiteit en glans aan de 
vacht.
Goudsbloem extract: Hersteld de zachtheid en vitaliteit van de vacht.
Geur: Blauwe bessen muffin
Inhoud: 475 ml

So Spoiled
Pure verwennerij!
Deze voedende conditioner, verzorgd en verzacht de huid en vacht zodat uw 
viervoeter zijdezacht aanvoelt en uw gemakkelijk de vacht kunt door kammen.
Gehydrolyseerd haverzetmeel eiwit: Hydrateert en verzacht de vacht terwijl het de 
textuur verbeterd.
Vitamine E: Een krachtige antioxidant dat helpt bij het herstel van de vitaliteit en glans.
Zonnebloemolie: Verzorgd door essentiële vetzuren en vitamines, het wordt 
gemakkelijk geabsorbeerd en is zeer voedzaam voor de vacht en huid.
Geur: Havermout honing
Inhoud: 475 ml

Royal Treatment
Behandel je hond als een prinses!
Dit haarmasker met havermout en aloë vera-extract verzacht huidirritaties en 
reinigt de vacht zonder hier sporen van de beschermende olie op achter te laten. 
Dit haarmasker bevorderd de soepele huid en een glanzende vacht en is geweldig 
wanneer veelvuldig gebruik van baden en conditioner nodig is.
Havermout en aloë vera: Werken samen om de huid te kalmeren en heeft een helende 
werking.
Glycerine en panthenol: Hydrateert de huid en verzacht de vacht.
Geur: Blauwe bessen muffin
Inhoud: 475 ml        
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Me So Polished
Vlekvrij en glanzend!
Met deze behandeling verwijder je de gevlekte markeringen in de vacht 
waardoor de kleur beter uitkomt. Het geeft een stralende glans en een 
zijdeachtige textuur, zonder dat de vacht en huid beschadigd of uitdroogt.
Dimethicone: Geeft een stralende glans aan de vacht.
Mica: Natuurlijke reflecterende deeltjes die de vacht doen schitteren.
Tarwekiemolie: Een effectief antioxidant dat zeer rijk is aan natuurlijke 
vitamine E, deze voedt en verjongd de (droge) huid.
Geur: Meloen met komkommer
  

Leave-in Sprays
 
Dry Clean
Reinigt zonder water!
Met deze droogshampoo is je hond schoon en fris in een handomdraai. Perfect 
voor tussen de wasbeurten in, gemakkelijk voor op vakantie of voor de hond die 
niet van water houdt.
Geur: Blauwe bessen muffin
Inhoud: 450 ml
 
Fur Ball
Anti klit/knoop en glans!
Deze leave-in conditioner zorgt voor een klit- en knoopvrije, gladde en glanzende 
vacht en hydrateert de huid. Deze formule maakt gebruik van essentiële vetzuren, 
zonnebloemolie, tarwe eiwitten en vitamine E.
Geur: Aardbeienyoghurt
Inhoud: 450 ml
 
Poof!
Weg met die vieze geurtjes!
Deze ‘magische’ deodorant spray elimineert en neutraliseert de vieze geurtjes. Het 
is perfect als verfrissende geur voor tussen de wasbeurten in.
Geur: Aziatische peer
Inhoud: 450 ml
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 Accessoires
 
Come Clean
Opfrissen en schoonmaken!
Deze reinigingsdoekjes verwijderen vuil, huidschilfers en vlekken snel en gemakkelijk  
van het lichaam en de poten. De formule is verrijkt met aloë vera en glycerine om de  
huid te hydrateren en een gezonde, schone vacht te bevorderen.  
Deze Come Clean doekjes laten uw hond heerlijk ruiken!
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
25 Stuks in een handige hersluitbare verpakking.
50 Stuks in een handige afsluitbare koker.

Color Me Bad
Kleurt uw hond!
Style uw hond en maak van hem of haar een ware trendsetter met deze gekleurde styling gel.  
De kleur is tijdelijk en laat geen vlekken achter op de vacht.
Kleuren: Fashion cyaan blauw, Funky lime groen, Super Star roze en Party paars.
Inhoud: 50 ml
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Kammen & Borstels
 
Primpin’ Comb
Perfect voor de middellange vacht!
Kleur: Funky lime groen.

So Cool Combo Brush
Perfect voor elk type vacht!
Kleur: Fashion cyaan blauw.
 
Fabulous Pin Brush
Perfect voor de krullende en golvende vacht!
Kleur: Super Star roze.
 
Super Slicker Brush
Perfect voor de korte vacht!
Kleur: Party paars.
 
Undercoat Rake
Perfect voor de dikke en zware ondervacht!
Kleur: Hot Sunny geel.
 
Detangling Porcupine Brush
Perfect voor de lange en ruwe vacht!
Kleur: Rockend rood.
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Katten
 
Feeling Frisky 
Schoon zonder water!
Een snelle en makkelijke oplossing voor katten die onmogelijk in bad te krijgen 
zijn. Deze droogshampoo reinigt de vacht zonder dat deze uitgespoeld hoeft 
te worden.
Geur: Fruit fantasie
Inhoud: 236 ml
 
Pretty Kitty
Spray tegen klitten en knopen!
Deze spray zorgt ervoor dat de vacht van uw kat weer glad en 
glanzend wordt, zodat u gemakkelijk de klitten en knopen uit de vacht 
kunt kammen.
Geur: Aardbeienyoghurt
Inhoud: 236 ml
 
Purrtastic
Voor een schone prachtkat!
Deze shampoo reinigt de vacht van u kat zodat deze weer kan stralen en 
heerlijk ruikt. Deze formule verlicht effectief huidirritaties die veroorzaakt 
worden door insectenbeten en droge huid.
Geur: Passievrucht
Inhoud: 236 ml
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* All Pet Head™  shampoos, conditioners, and grooming sprays are pH adjusted and free of paraben, 
sulfate, DEA, and are cruelty free.

Cat Grooming

Pretty Kitty Feeling Frisky

Purrtastic

Detangling Spray Waterless Spray Shampoo

Skin Soothing Shampoo

Indulge your cat with this pampering spray 
for tangle free, smooth and shiny fur!
This formula uses essential fatty acids, 
sunfl ower seed oil, wheat protein and 
Vitamin E to effectively detangle knots and 
tame fl yaways while conditioning the skin.

A quick fi x for frisky felines!  This spray-on 
non-rinsing shampoo cleanses the coat 
without water.  Perfect for the curious cats.

Itch no more for a perfect coat!  This 
amazing formula effectively relieves skin 
irritations caused by insect bites and dry 
skin.  It contains no harsh chemicals, coal 
tar or drugs such as cortisteroids.

• Baking Soda and Ordenone: Work to-
gether to deodorize and freshen the coat.

• Vegetable Protein Extract & Hydrolyzed 
Soy Protein: Help build body and elastic-
ity and leave the coat looking fuller and 
luscious.

Style#: 85PHPG9420 Style#: 85PHPG9419

Style#: 85PHPG9418

UPC#: 742797721798 UPC#: 742797721781

UPC#: 742797721774

Inner: 6 Inner: 6

Inner: 6

Size: 8.0 fl  oz Size: 8.0 fl  oz

Size: 8.0 fl  oz

Scent: Strawberry Yogurt Scent: Blueberry Muffi n

Scent: Passion Fruit

NEW! NEW!

NEW!
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