Pet Care Products

De beste
verzorgingsproducten
voor dieren
www. no1-pet.com

Welkom
No1 Pet Cat & Dog Care is ontstaan uit meer dan 40 jaar
vakkennis. Onze dierenarts zag vaak huisdieren in de praktijk
komen met dezelfde huid, vacht, oor, oog en darm problemen en
wist dat dit makkelijk verholpen kon worden door een natuurlijk
georiënteerd product toe te passen. Na jarenlange ontwikkeling
is de productlijn van No1 Pet Cat & Dog Care geboren.
No1 Pet Cat & Dog Care gelooft erin zo dicht mogelijk bij de
natuurlijke “ik” van uw huisdier te blijven. Daarom zijn al onze
producten gemaakt op basis van natuurlijk georiënteerde
producten en bevatten ze geen alcohol zodat het de huid en
vacht niet onnodig irriteert en/of uitdroogt.
Natuurlijk georiënteerd vakmanschap, dat is wat ons kenmerkt.
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PARFUM
Parfum Beauty

Voor katten en honden - Huidvriendelijke Parfum
•
•

Op waterbasis
Zonder Alcohol

Parfum Beauty is een unieke, huidvriendelijke parfum en wordt goed verdragen door de huid en vacht van uw hond.
De parfum is zuinig in gebruik en houdt meerdere dagen aan.
Gebruiksaanwijzing: Kleine honden 1 tot 2 sprays, grote honden 2 tot 3 sprays
30 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml

Parfum Friendly

Voor katten en honden - Huidvriendelijke Parfum
•
•

Op waterbasis
Zonder Alcohol

Parfum Friendly is een unieke, huidvriendelijke parfum en wordt goed verdragen door de huid en vacht van uw hond.
De parfum is zuinig in gebruik en houdt meerdere dagen aan.
Gebruiksaanwijzing: Kleine honden 1 tot 2 sprays, grote honden 2 tot 3 sprays
30 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml

Parfum Happy

Voor katten en honden - Huidvriendelijke Parfum
•
•

Op waterbasis
Zonder Alcohol

Parfum Happy is een unieke, huidvriendelijke parfum en wordt goed verdragen door de huid en vacht van uw hond.
De parfum is zuinig in gebruik en houdt meerdere dagen aan.
Gebruiksaanwijzing: Kleine honden 1 tot 2 sprays, grote honden 2 tot 3 sprays
30 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml

Parfum Pretty

Voor katten en honden - Huidvriendelijke Parfum
Parfum Pretty is een unieke, huidvriendelijke parfum en wordt goed verdragen door de huid en vacht van uw hond.
De parfum is zuinig in gebruik en houdt meerdere dagen aan.
•
•

Op waterbasis
Zonder Alcohol

Gebruiksaanwijzing: Kleine honden 1 tot 2 sprays, grote honden 2 tot 3 sprays
30 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml
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OOR-, OOG-, TANDVERZORGING
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deze verzorgende en voedende conditioner verzorgt de natuurlijke structuur van de vacht en brengt het haar
in topconditie. De conditioner ruikt heerlijk. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De conditioner tast de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan. Elke Dag Conditioner is door de toevoeging van
de verzorgende bestanddelen zeer geschikt voor alle vachtlengtes. Elke Dag Conditioner helpt de klitten in de
vacht te voorkomen, maakt de vacht beter doorkambaar, geeft een prachtige diepe glans en meer volume.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de Elke Dag Conditioner aan op de vooraf nog natte met No1 Pet
Care Cat & Dog Shampoo gewassen vacht. Masseer de conditioner goed in en laat dit enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de conditioner met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.

Clean Ear Oor Verzorger

Veilige en milde reiniger voor de oren. Het reinigt de oren zonder de natuurlijke flora van de gehoorgang aan te tasten.
Clean Ear Oor Verzorger is geschikt voor vele diersoorten. Clean Ear Oor Verzorger werkt door middel van verschillende
etherische oliën, zoals o.a. aloë vera. Indien de oorproblemen aanhouden adviseren wij uw dierenarts te raadplegen.
Gebruiksaanwijzing: Bij vuile oren enkele weken om de dag de oren behandelen. Vul de gehoorgang met Clean Ear
Oor Verzorger, masseer dit gedurende 1 minuut zachtjes in. Geef daarna uw huisdier de mogelijkheid om met de kop
te schudden. Verwijder de overtollige oor verzorger en het oorsmeer met een bolletje watten of een stuk keukenrol.
Na gebruik in de koelkast bewaren. Om het product weer te gebruiken, warm het product dan op tot handwarme
temperatuur alvorens u het in de oren aanbrengt.
50 ml, 200 ml

Clean Face Oog / Gezichtsverzorger

Deze veilige en milde reiniger is zeer geschikt voor het reinigen van de ogen van uw huisdier. De Clean Face Oog /
Gezichtsverzorger is geschikt voor alle diersoorten. Clean Face vermindert bruine traanstrepen en heeft een positieve
werking op de werkzaamheid van de traanbuis. Het verzorgt de ogen en vermindert de traanvochtafscheiding.
Gebruiksaanwijzing: Druppel in elk oog dagelijks 2 druppels gedurende 14 dagen. Meestal kunt u daarna afbouwen
naar enkele keren per week (2 à 3 keer). Maak vervolgens een wattenbolletje goed vochtig met de Clean Face Oog
/ Gezichtsverzorger en maak dan het oog schoon naar de ooghoeken toe. Ook kunt u met een in Clean Face Oog /
Gezichtsverzorger doordrenkt wattenbolletje de traanstrepen schoonmaken. Door dit regelmatig te herhalen lossen
de traanstrepen langzaam op.
100 ml, 200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Dentispray Gebitsreiniger

Deze veilige en frisse gebitsverzorgende spray zorgt voor een heerlijk frisse geur uit de bek van uw huisdier. Dentispray Gebitsverzorger zorgt ervoor dat de tandplak en tandsteen verzacht wordt. U kunt daarna met een tandenborstel of tandenkrabber de tandplak en tandsteen verwijderen.
Bij regelmatig gebruik geeft het een frisse adem en helpt het ook ter voorkoming van tandsteen. Het is geschikt voor
alle diersoorten.
Gebruiksaanwijzing: Spray, dagelijks na de maaltijd, aan beide zijden op de tanden een nevel Dentispray Gebitsreiniger.
100 ml
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SHAMPOO

Elke Dag Shampoo
Elke Dag Shampoo is geschikt om uw hond of kat zo vaak te wassen als u wenst; het tast de natuurlijke vetlaag van
uw huisdier niet aan. De shampoo is geschikt voor gezonde kort en/of halflange vachten. De verzorgende bestanddelen van kokosnoot en speciale plantenextracten maken van deze Elke Dag Shampoo een zeer luxe verzorgende
shampoo.
De samenstelling van grondstoffen zorgt ervoor dat de vacht binnen zeer korte tijd droog is. De shampoo is daarom
erg geschikt voor trimsalons en kennels. De PH waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. Na het gebruik van
de Elke Dag Shampoo kunt u het beste onze Elke Dag Conditioner gebruiken, wat ervoor zorgt dat vacht, gevoelig
voor klitten, beter doorkambaar wordt.
Gebruiksaanwijzing: Verdun één deel shampoo op vier delen handwarm water (20% shampoo, 80% handwarm
water). Breng dit aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo goed in en laat de shampoo enkele
minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
100 ml, 200 ml, 1000 ml, 5000 ml
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SHAMPOO
Sensitive & Repair Shampoo
Deze shampoo kan een positief effect hebben op de verzorging van huid- en vachtproblemen en tast de natuurlijke
vetlaag van uw huisdier niet aan. Sensitive & Repair Shampoo is te gebruiken voor het wassen van vachten die
problemen hebben met schilfers, jeuk en droge, doffe vachten. De juiste combinatie van mineralen, plantenextracten
(o.a. kokosnoot), vitamines en voedende olie zorgen voor een verzorgende en verzachtende werking van de huid en
vacht. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. Daarnaast is de shampoo geschikt voor honden en
katten met een erg vette vacht en of een huid met (te) hoge talgproductie. Na het gebruik van de Sensitive & Repair
Shampoo kunt u het beste onze Sensitive & Repair Conditioner gebruiken, wat de werking van de Sensitive & Repair
Shampoo intensiveert.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de shampoo aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo
goed in (let op: de shampoo schuimt niet veel) en laat de shampoo enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de
shampoo met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
100 ml, 200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Levendige Kleur Shampoo
De shampoo waarmee u elke vachtkleur intensiveert. De shampoo is daardoor ook zeer geschikt voor meerkleurige
vachten. Levendige Kleur Shampoo geeft een intensief warme, vol glanzende, diepe kleur en tast de natuurlijke
vetlaag van uw huisdier niet aan. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De shampoo ruikt heerlijk
en schuimt volop.
Door de toevoeging van verzorgende oliën is de shampoo zeer geschikt voor alle vachtlengtes. Na het wassen met
de Levendige Kleur Shampoo kunt u het beste onze Elke Dag Conditioner gebruiken bij halflang tot langharige
vachten, dit zorgt dat vacht, gevoelig voor klitten, beter doorkambaar wordt.
Gebruiksaanwijzing: Verdun één deel shampoo op vier delen handwarm water. (20% shampoo, 80% handwarm
water). Breng dit aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo goed in en laat de shampoo enkele
minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
100 ml, 200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Witte Vacht Shampoo
Door de toevoeging van verzorgende mineralen en kruidenextracten is deze shampoo geschikt voor korte, halflange
en langharige honden en katten met een witte vacht. De shampoo zorgt dat de witte vacht stralend wit wordt. De
shampoo ruikt heerlijk en schuimt volop. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De shampoo tast
de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan. Na het wassen met de Witte Vacht Shampoo kunt u het beste onze
Elke Dag Conditioner gebruiken bij halflang tot langharige vachten, dit zorgt dat vacht, gevoelig voor klitten, beter
doorkambaar wordt. Bij zeer vuile, grauwe of vette vachten kan het soms nodig zijn om eerst te wassen met de
Tegen Vette Vacht Shampoo. Door vervolgens te wassen met de Witte Vacht Shampoo wordt de vacht weer prachtig
stralend en intens wit.
Gebruiksaanwijzing: Verdun één deel shampoo op vier delen handwarm water (20% shampoo, 80% handwarm
water). Breng dit aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo goed in en laat de shampoo enkele
minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
100 ml, 200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Vlono Shampoo
De shampoo die door middel van een mentholgeur zorgt dat de vlooien veel minder geneigd zijn uw huisdier
bezoeken. Hiermee kunt u een vlooienplaag voorkomen. Bevat geen gifstoffen. Vlono Shampoo werkt door middel
van verschillende etherische oliën die kunnen ervoor zorgen dat uw huisdier langer vrij blijft van vlooien en ander
ongedierte. Vlono Shampoo mag al gebruikt worden op pups en kittens vanaf 6 weken leeftijd. De PH-waarde is
afgestemd op de vacht van uw huisdier en tast de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan. Vlono Shampoo heeft
een heerlijke frisse mentholgeur. Na de behandeling met de Vlono Shampoo kunt u het beste uw huisdier behandelen met een spot-on product om vlooien te voorkomen. Belangrijk is dat u ook de lig plekken van uw huisdier met
een product behandeld om de omgeving van uw huisdier vlo vrij te houden. Na het wassen met de Vlono Shampoo
kunt u het beste onze Elke Dag Conditioner gebruiken bij halflang tot langharige vachten, dit zorgt dat vacht,
gevoelig voor klitten, beter doorkambaar wordt. Na het wassen met de Vlono Shampoo kunt u uw huisdier gewoon
aaien of knuffelen.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de shampoo aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo
goed in en laat de shampoo enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed
uitgespoeld te worden.
100 ml, 200 ml, 1000 ml, 5000 ml
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SHAMPOO
Puppy – Kitten Shampoo

De shampoo waarmee u uw kitten of puppy zo vaak kunt wassen als u wenst. De shampoo is geschikt voor alle
rassen met alle daarbij behorende vachten. De verzorgende bestanddelen van amandelolie, kokosnoot en speciale
plantenextracten maken van deze Puppy - Kitten Shampoo een heerlijke, zeer verzorgende shampoo, voor een
verzorgde, zachte en heerlijk ruikende vacht. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier.
Gebruiksaanwijzing: Verdun één deel shampoo op vier delen handwarm water (20% shampoo, 80% handwarm
water). Breng dit aan op de vooraf nat gemaakte vacht.
Masseer de shampoo goed in en laat de shampoo enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met
lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Kracht en Volume Shampoo
Kracht en Volume Shampoo geeft het haar meer kracht en volume. De shampoo is zeer geschikt voor honden en
katten waarbij een groter volume van de vacht wenselijk is, zoals Collies, Poedels, Keeshonden, New Foundlanders,
Perzische katten etc. Kracht en Volume Shampoo ruikt heerlijk en schuimt volop. De PH-waarde is afgestemd op
de vacht van uw huisdier. Door de toevoeging van verzorgende mineralen en kruidenextracten aan de shampoo is
deze zeer geschikt voor halflange en langharige vachten. Na het wassen zal de krachtige werking nog langdurig
aanhouden, zelfs na meerdere keren te wassen met een andere No1 Pet Care Cat & Dog Shampoo. De shampoo tast
de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de shampoo aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo
goed in en laat de shampoo enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed
uitgespoeld te worden.
200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Tegen Vette Vacht Shampoo
Deze shampoo is geschikt om grauwe, zeer vette en zeer vuile vachten te ontvetten en schoon te maken. De shampoo is te gebruiken voor alle soorten korte, halflange en lange vachten. De speciale bestanddelen van deze Tegen
Vette Vacht Shampoo zorgen ervoor dat de vette vacht ontvet wordt en dat het poreuze vuile haar schoon wordt gemaakt. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. Na het wassen met de Tegen Vette Vacht Shampoo
kunt u het beste vervolgens wassen met een andere No1 Pet Care Cat & Dog Shampoo en daarna indien nodig onze
Elke Dag Conditioner gebruiken, dit zorgt dat vacht, gevoelig voor klitten, beter doorkambaar wordt. Tegen Vette
Vacht Shampoo is ook zeer geschikt om katerstaarten tegen te gaan. De shampoo kan ook worden gebruikt om
grauwe witte vachten “voor” te wassen, waarna de Witte Vacht Shampoo gebruikt kan worden. Tegen Vette Vacht
Shampoo tast de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de shampoo aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo
goed in en laat de shampoo enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed
uitgespoeld te worden.
200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Muskus / Lemon Shampoo
Muskus / Lemon Shampoo is geschikt om uw hond zo vaak te wassen als u wenst, het tast de natuurlijke vetlaag
niet aan. Door de muskus / lemon geur werkt het licht ongedierte werend; vlooien en teken ruiken de huid van uw
hond niet en zullen dan minder snel toeslaan. De shampoo is geschikt voor kortharige honden met een gezonde
vacht. De shampoo geeft een heerlijke verfrissende muskus / lemon geur. De PH-waarde van het product is afgestemd op de vacht van uw hond. Na het gebruik van de Muskus / Lemon Shampoo kunt u het beste onze Elke Dag
Conditioner gebruiken, wat ervoor zorgt dat de vacht heerlijk zacht wordt.
Let op! Muskus / Lemon Shampoo is niet geschikt voor katten.
Gebruiksaanwijzing: Verdun één deel shampoo op vier delen handwarm water (20% shampoo, 80% handwarm
water). Breng dit aan op de vooraf nat gemaakte vacht. Masseer de shampoo goed in en laat de shampoo enkele
minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
200 ml, 1000 ml, 5000 ml
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CONDITIONER
Elke Dag Conditioner
Deze verzorgende en voedende conditioner verzorgt de natuurlijke structuur van de vacht en brengt het haar in
topconditie. De conditioner ruikt heerlijk. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De conditioner
tast de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan.
Elke Dag Conditioner is door de toevoeging van de verzorgende bestanddelen zeer geschikt voor alle vachtlengtes.
Elke Dag Conditioner helpt klitten in de vacht te voorkomen, maakt de vacht beter doorkambaar, geeft een prachtige
diepe glans en meer volume.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de Elke Dag Conditioner aan op de vooraf nog natte met No1 Pet Care Cat
& Dog Shampoo gewassen vacht. Masseer de conditioner goed in en laat dit enkele minuten inwerken. Vervolgens
dient de conditioner met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Sensitive & Repair Conditioner
Deze conditioner is geschikt te gebruiken nadat uw hond of kat is gewassen met No1 Pet Care Cat & Dog (Sensitive
& Repair) Shampoo. De conditioner helpt de droge, schilferige huid en vacht te verzachten en kan het weer in
topconditie brengen. Sensitive & Repair Conditioner is rijk aan vitamine B en voedt het haar en de huid optimaal.
De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De conditioner behoud de natuurlijke vetlaag van uw
huisdier. Sensitive & Repair Conditioner is door de toevoeging van de verzorgende bestanddelen, zoals verzorgende
oliën, vitaminen en proteïnen zeer geschikt voor alle vachtlengtes. De conditioner helpt vacht, gevoelig voor klitten,
beter doorkambaar te maken en geeft daarnaast een prachtige diepe glans. Sensitive & Repair Conditioner helpt
de werking van de Sensitive & Repair Shampoo te versterken. De combinatie van de Sensitive & Repair Shampoo
en Conditioner kan de huid en vacht verzachten wat ideaal is voor huisdieren met schilfers, jeuk, droge huid, droge
vacht, droge haarpunten en overmatig haaruitval.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de Conditioner Sensitive & Repair aan op de vooraf nog natte met No1 Pet
Care Cat & Dog (Sensitive & Repair) Shampoo gewassen vacht. Masseer de shampoo goed in en laat de shampoo
enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de shampoo met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.
200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Coat Tonic Verzorgende Haarlotion Spray
De verzorgende haarlotion spray is geschikt voor huisdieren met huidschilfers. De lotion spray verzacht de vacht en
zorgt voor meer volume, een diepe glans en veerkrachtig haar. De spray wordt ook wel droogshampoo genoemd,
aangezien het ook geschikt is voor gebruik op droge huid. De spray kan een positieve werking hebben op de groei
van het haar. Daarnaast is het product goed te gebruiken om overmatige hondengeur te neutraliseren. De PH-waarde
is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De spray is alcoholvrij en behoudt de natuurlijke vetlaag van uw huisdier.
Coat Tonic Verzorgende Haarlotion Spray is rijk aan vitaminen, voedende oliën, natuurlijke planten extracten en
kruiden. Het is zeer geschikt om haar dat door de zon of verwarming uitgedroogd is te voeden. De spray is geschikt
voor alle vachtlengtes. Als droogshampoo kan het op de huid gesprayed worden. Door het vervolgens uit te kammen,
vallen vuildeeltjes uit het haar.
Gebruiksaanwijzing: Spray naar behoefte tegen de haarrichting in op 15 cm afstand van de vacht. Kam vervolgens
het haar goed uit.
100 ml, 200 ml, 500 ml

Anti-Klit Lotion Spray
De beste Anti-Klit Lotion Spray, te gebruiken bij klitten. Klitten zijn na gebruik van dit product eenvoudig uit te kammen en de spray heeft een positieve werking op het voorkomen van nieuwe klitten. Daarnaast zorgt de spray voor
een diepe en prachtige natuurlijke glans en heeft het een heerlijke frisse geur. De spray is absoluut alcohol vrij.
Anti-Klit Lotion Spray is zeer geschikt voor halflange en langharige vachten. Bij de kortharige vachten kan het als een
natuurlijke glansspray worden gebruikt. De spray is geschikt voor elk diersoort met haren en het is ook door mensen
te gebruiken. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier.
Gebruiksaanwijzing: Spray de Anti-Klit Lotion op de klit, laat het even drogen en ontwar de klit vervolgens voorzichtig met de handen. Spray nogmaals om klitvorming te voorkomen en kam dit daarna uit. De spray is niet geschikt om
te gebruiken voor het wassen.
200 ml, 500 ml
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deze verzorgende en voedende conditioner verzorgt de natuurlijke structuur van de vacht en brengt het haar
in topconditie. De conditioner ruikt heerlijk. De PH-waarde is afgestemd op de vacht van uw huisdier. De conditioner tast de natuurlijke vetlaag van uw huisdier niet aan. Elke Dag Conditioner is door de toevoeging van
de verzorgende bestanddelen zeer geschikt voor alle vachtlengtes. Elke Dag Conditioner helpt de klitten in de
vacht te voorkomen, maakt de vacht beter doorkambaar, geeft een prachtige diepe glans en meer volume.
Gebruiksaanwijzing: Breng naar behoefte de Elke Dag Conditioner aan op de vooraf nog natte met No1 Pet
Care Cat & Dog Shampoo gewassen vacht. Masseer de conditioner goed in en laat dit enkele minuten inwerken. Vervolgens dient de conditioner met lauwwarm water goed uitgespoeld te worden.

Sanofor Extra Darm, Vacht & Glans
Sanofor helpt alle huid, vacht en verteringsproblemen op te lossen. Het ondersteunt de behandeling van honden met
gewrichtsproblemen. Dit voedingssupplement geeft een forse verbetering van de pigmentering van de vacht, het
ontgift en ontslakt het lichaam van uw huisdier. Sanofor draagt bij aan een betere doorbloeding van de darmen en
de huid.
Daarnaast heeft het een postief effect op de gewrichten en de darmflora. Sanofor Extra Darm, Vacht & Glans
vermindert daarnaast de haaruitval, helpt de droge huid herstellen, zorgt ervoor dat uw hond geen ontlasting meer
eet, herstelt de kapotte huid, vermindert jeukende huid en daardoor bijten en krabben, lost huidschilfers en eczeem
op en helpt gevoeliger darmen weer normaal functioneren. Sanofor Extra, Darm, Vacht & Glans is een soort modder
met positief werkende bacteriën.
Gebruiksaanwijzing: Katten en kleine honden tot 10 kg: 1 theelepel per dag; Middelgrote honden 10 tot 30 kg: 2
theelepels per dag; Grote honden, zwaarder dan 30 kg: 1 eetlepel per dag.
150 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml

Sano Diarex Darm Verbeteraar
Dit voedingssupplement helpt op een natuurlijke manier diarree en dunne ontlasting snel en effectief te verhelpen
bij vele diersoorten. Sano Diarex darm verbeteraar herstelt de darmflora. Sano Diarex Darm Verbeteraar is goed
voorbehoedend te gebruiken na een ontwormkuur om diarree en dunne ontlasting te voorkomen.
Sano Diarex Darm Verbeteraar is geschikt voor dieren in elke levensfase. Het kan ook zonder bezwaar gegeven
worden aan drachtige dieren. De melkzuurbacteriën, elektrolyten en aminozuren zorgen in de juiste combinatie op
een natuurlijke wijze voor het verhelpen van de problemen.
Gebruiksaanwijzing: Honden geeft u 3 keer daags een theelepel (4 tot 8 gram per dag) direct in de bek of op het
voer tot de diarree of dunne ontlasting voorbij is. Katten (of konijnen) geeft u 3 keer daags een 1/2 theelepel door de
(blik) voeding tot de ontlasting weer normaal is.
90 gr

Sano Coat Glans & Topfit Haar
Dit voedingssupplement helpt overmatig haaruitval in korte tijd op te lossen en helpt de droge huid te herstellen. Het
zorgt voor een prachtige glans. Het middel bestaat uit veel verschillende onverzadigde vetzuren, met o.a. veel omega
3 en 6 vetzuren. Dit zorgt ervoor dat tekorten snel worden aangevuld. Sano Coat Glans & Topfit Haar wordt ook veel
voor paarden gebruikt. Het is zelfs geschikt voor alle dieren met haren en veren.
Gebruiksaanwijzing: Katten en kleine honden tot 10 kg: 1 theelepel per dag (1 tot 2 ml); Middelgrote honden van 10
tot 30 kg: 2 theelepels per dag (3 tot 5 ml); Grote honden boven de 30 kg: 3 theelepels per dag (5 tot 10 ml); Paarden: 5 theelepels per dag (10 tot 15 ml); Duiven in de vlieg en kweekperiode: 2 keer per week 1 eetlepel per kg voer;
Duiven in de ruiperiode: 4 keer per week 1 eetlepel per kg voer; sierpluimvee: 1 keer per week 1 eetlepel per kg voer.
Wij adviseren de eerste 4 weken de bovenstaande dosering 2 keer daags te geven. Let wel op de ontlasting om te
zien of de Sano Coat Glans & Topfit Haar niet laxerend werkt.
200 ml
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Urine Verzuurder

Urine-mineralen-regulator bij honden en katten.
Dien de Urine Verzuurder dagelijks toe aan het voedsel of drinkwater.
Dosering: Dagelijks 5 ml. per 10 kg lichaamsgewicht.
Samenstelling: Ammomium chloridum, Acidum citricum, Ferri chloridum, Glucosum, Kalii chloridum, Methioninum,
Methylthioninum, Natrii chloridum, Flavorum agéntia, Aqua, Zinci sulfas.
200 ml

Glucosamine Complex Premium
Gezonde Gewrichten en Pezen is een optimale verhouding van Glucosamine en Chrondroitine. Deze stoffen zijn zeer
belangrijk voor opbouw en onderhoud van het kraakbeen, bot, gewrichtskapsel, de pezen, bindweefsels en gewrichtsvloeistoffen. Het helpt stramheid en pijn voorkomen en draagt bij aan het gezond en soepel houden van het gewrichtskraakbeen. Ook erg geschikt voor werkhonden of de hond of kat op hogere leeftijd.
Bij voldoende verbetering kunt u na 30 dagen langzaam de dosering met 50% verlagen. Glucosamine Complex Premium voegt u toe aan met water bevochtigde brokken of diner. De werking van Glucosamine Complex Premium wordt
positief beïnvloed door tevens een kuur met No1 Pet Care Cat & Dog Sanofor Extra te geven.
Instructies voor gebruik: 1 maatschep = 5 gram
Honden en katten tot 5kg: 0,5 maatschep
Honden en katten 5-10kg: 0,5 maatschep
Honden 10-20kg: 1 maatschep
Honden meer dan 20kg: 1,5 maatschep
150 gr, 400 gr
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OMGEVING

Clean Dennen Fris & Schoon

Schoonmaakmiddel met een frisse dennengeur. Dennen Fris & Schoon is een ideaal schoonmaakmiddel voor het
grondig schoonmaken van verblijfplaatsen, trimtafels en trimgereedschappen.
Gebruiksaanwijzing: Dennen Fris & Schoon is sterk geconcentreerd. Voor een optimaal schoonmaakeffect dient u 1
eetlepel Dennen Fris & Schoon in 5 liter water op te lossen. Omdat wij natuurlijke ingrediënten gebruiken kan de
kleur van het product variëren.
•
•
•

Zeer geconcentreerd reinigingsmiddel voor dierverblijfplaatsen
Ook voor het reinigen van trimtafels en gereedschappen
Met een frisse dennengeur

200 ml, 1000 ml, 5000 ml

Clean 10% Dennen Fris & Schoon Spray
Schoonmaakmiddel met frisse dennengeur. Dennen Fris & Schoon Spray is een ideaal schoonmaakmiddel voor het
grondig schoonmaken van elk type verblijfplaats van uw huisdier.
Gebruiksaanwijzing: Dennen Fris & Schoon Spray is onverdund ideaal bij verwijdering van o.a. braak-, urine en
andere vlekken.
Omdat wij natuurlijke ingrediënten gebruiken kan de kleur van het product variëren.
•
•
•

Voor het reinigen van dierverblijfplaatsen, kennels en kattenbakken.
Voor het o.a. verwijderen van braak-,urine en andere vlekken.
Met frisse dennengeur.

200 ml, 1000 ml, 5000 ml
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TEKEN

Anti Teek Spray

Anti Teek Spray is een 100% natuurlijke en gifvrije spray. De etherische oliën kunnen ervoor zorgen dat mens of
dier niet meer traceerbaar worden voor de teek. Hierdoor is de kans zeer klein dat de teek u en/of uw huisdier zal
lastigvallen. De spray is geschikt voor mens en dier en geeft u weer de mogelijkheid vrij in de natuur te bewegen.
•
•

Anti Teek Spray is geen bestrijdingsmiddel.
Anti Teek Spray wordt aanbevolen door dierenartsen.

Gebruiksaanwijzing: Voor de wandeling sprayen op uw benen en/of armen en tevens op de vacht en poten van uw
huisdier. De spray heeft een werkduur van ongeveer 2,5 uur na behandeling, dit is afhankelijk van het weertype,
zoals zonneschijn en/of regenachtig weer.
100 ml, 200 ml
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VOORHUID – VULVA REINIGER

Voorhuid Reiniger
Voorhuid Reiniger reinigt de voorhuid voorzichtig en bij regelmatig gebruik voorkomt het ontstekingen van de
voorhuid.
Gebruiksaanwijzing: Verwijder de binnen-dop van de fles. Plaats de spuit in de fles en vul de spuit met 10ml
vloeistof. Maak een wattenschijfje nat met Voorhuid Reiniger en veeg hiermee de voorhuid schoon. Leeg de spuit in
de opening van de voorhuid. Tegelijkertijd drukt u met uw wijsvinger en duim de opening zachtjes dicht, dit om te
voorkomen dat de vloeistof er weer uitloopt. Masseer het geslachtsdeel om de vloeistof beter te verdelen. Laat dan
de opening los, zodat de vloeistof weg kan lopen. Veeg de voorhuid af met een wattenschijfje.
Dosering bij een ontsteking: Dagelijks tot de ontsteking verdwenen is. Daarna 2 tot 3 keer per week. Na elk gebruik
de spuit uitkoken.
100 ml

Vulva Reiniger

Vulva Reiniger kan worden ingezet ter voorkoming van problemen van en rond de vulva. Ook kan het worden gebruikt indien de vacht rondom de vulva verkleurd is. De teef wordt minder interessant voor de reu omdat haar geur
geneutraliseerd wordt.
Gebruiksaanwijzing: Spray de vulva en vacht rondom licht in, even laten intrekken en schoonmaken met een doekje.
100 ml
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OLIE

Sensitive Multi Functie Olie
Sensitive Multi Functie Olie biedt een oplossing voor brosse en droge vachten, welke ontstaan zijn door allergieën
en veelvuldig krabben. Sensitive Multi Functie Olie trekt diep in de huid en stimuleert de aanmaak van gezonde
huidcellen.
•
•

Heeft een kalmerende en helende bijdrage bij allergieën.
Dringt diep in de huid door en stimuleert de productie van gezonde huidcellen.

Gebruiksaanwijzing: Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm en masseer dit in de vacht. Sensitive Multi Functie
Olie kan men ook sprayen als dit wordt gemengd met No1 Pet Care Cat & Dog Coat Tonic Verzorgende Haarlotion
Spray. Neem dan 1 deel Sensitive Multi Functie Olie op 4 delen Coat Tonic Verzorgende Haarlotion Spray.
Omdat wij natuurlijke ingrediënten gebruiken kan de kleur en viscositeit van het product variëren!
100 ml
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CREME’S > HAAR & HUID

Multi Functie Balm
Deze Multi Functie Balm wordt gebruikt voor vele probleempjes en kwaaltjes en heeft een verzachtende en verzorgende werking.
Het is bijvoorbeeld te gebruiken bij:
•
voetzooltjes van uw huisdier als het wegdek in de zomer warm is of in de winter als er sneeuw en/of pekel ligt;
•
het verzachten van eeltplekken, ligplekken of olifantenhuid. Het helpt de haargroei te bevorderen;
•
na het verwijderen van een teek en om irritatie tegen te gaan;
•
bescherming van de huid tegen zonlicht;
•
mensen met een droge huid, ter verzachting van de huid en om de huid mee in te vetten
Gebruiksaanwijzing: De Multi Functie Balm kan in de handpalm warm gewreven worden en zo spaarzaam op de
vacht, huid of pootjes worden ingemasseerd.
30 ml, 50 ml

Sensitive Crème

Deze vetvrije crème met verschillende etherische oliën, waaronder aloë vera, wordt gebruikt voor vele probleempjes
en kwaaltjes. Het heeft een positieve werking op jeuk en wondjes. Het zorgt ervoor dat de geïrriteerde huid weer
rustig wordt.
De crème is niet vet en wordt direct door de huid opgenomen. Sensitive Crème kan ook worden gebruikt als vetvrije
haarconditioner. Breng na het wassen van het haar met een No1 Pet Care Cat & Dog Shampoo de crème aan op
handdoek droog haar. Spoel dit niet uit. Sensitive Crème kan ook door mensen worden gebruikt. Het bevat geen
parfum.
Gebruiksaanwijzing: De Sensitive Crème meerdere malen per dag dun aanbrengen tot er verbetering optreedt.
30 ml, 50 ml
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Hoe kun je het beste onze producten bestellen?
Onze producten kun u het beste bestellen door via de email contact op te
nemen met een van onze medewerkers.

Bewaaradvies
De producten mogen absoluut niet bevriezen of kort bij het vriespunt
komen. Ook zal te veel zonlicht en een te warme plek de werking van het
product wegnemen.
Ons advies is daarom:
• Koel en donker bewaren.

Vragen of Advies?
Bij vragen of advies, neemt u gerust contact met ons op:

EUPET B.V.
Slaadijk 18
7121 KD Aalten
The Netherlands
Phone: +31 (5 43) 471 417
E-Mail: info@eupet.com
www.no1-pet.com
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