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O šamponu: Zeliščni negovalni 
šampon je obogaten s skrbno izbranimi 
botaničnimi olji in izvlečki za zdravo 
kožo in dlako, ki ohranjajo naravna 
varovalna olja kožuha. Po uporabi je 
dlaka svetleča, bujna, navlažena in zelo 
prijetno diši.

Herbal Grooming & 
Less Shedding

O balzamu: V zeliščnem balzamu z visoko 
vsebnostjo 15 aktivnih rastlinskih sestavin 
so naravne negovalne učinkovine, ki 
preprečujejo pretirano izpadanje dlake, 
izboljšajo njeno strukturo, z Arava zeliščnim 
balzamom negovana dlaka pa je tudi bolj 
obvladljiva. Nega z balzamom regenerira 
pasjo dlako, obnavlja njen sijaj in zagotavlja  
dolgotrajno zaščito pred škodljivimi vplivi 
iz okolja. Balzam se dobro absorbira ter 
globinsko hrani in neguje pasji kožuh in kožo.

O šamponu: Izjemno nežen šampon brez škodljivih kemikalij ne 
draži kože in oči. Po uporabi je dlaka svetleča, naravno bujna in brez 
ostankov odmrle kože.

Tearless

kopanje
brez
solz!

Šampon

manj
dlake na
tleh vec
na psu Šampon

/ Balzam



O izdelku: Šampon je namenjen odpravi neprijetnega vonja mačk. 
Edinstvena sestava, ki je mešanica rastlinskih eteričnih olj, je skrbno izbrana. 
Ta blag, naraven šampon temeljito in brez truda očisti dlako in pri tem 
ohranja naravna zaščitna olja, ki varujejo kožo in kožuh. Z dodatno uporabo 
posebnih balzamov lahko bujnost in navlaženost kožuha še povečamo.

Odor Eliminator
Foam

Pena
/ Šampon

BREZ IZPIRANJA
/ UPORABE VODE

Šampon z edinstveno mešanico rastlinskih eteričnih olj, z namenom 
odstranjevanja neprijetnih vonjav. Temeljito očisti in obenem ohranja naravni 
zaščitni sloj kože in dlake. Po uporabi bo dlaka svetleča in hidrirana.

Odor Eliminator

ŠamponDISEC
pasji
KOZUSCEK

DISEC
MACJI
KOZUSCEK



Revitalization
O šamponu: Izjemno poživljajoč šampon 
je namenjen poživitvi in pomlajevanju 
pasje dlake in kože. Poživljajoč šampon 
s formulo za mehčanje dlake, se razvije 
v bogato peno. Visoka koncentracija 
15 aktivnih rastlinskih sestavin nežno 
globinsko očisti in polepša dlako, ne da bi 
odstranil naravna olja.

O balzamu: Balzam vsebuje 15 aktivnih 
naravnih sestavin, ki obnavljajo in krepijo 
pasjo dlako ter  zmanjšujejo njeno 
izpadanje. Po uporabi balzama za obnovo 
bo pasja dlaka svilnato mehka, polna in 
prožna.

Šampon /
 Balzam

O šamponu: Šampon dodobra očisti 
kožuh in pri tem ohranja naravna olja, ki 
ščitijo dlako in kožo. Z uporabo šampona 
bo težav z vozlanjem in zapletanjem 
dlake manj, saj kožuh omehča in 
omogoča lažje česanje. Po uporabi bo 
dlaka svetleča in dišeča.

Easy
Combing

O balzamu: Balzam, ki povrne veselje 
do krtačenja in česanja zavozlanega 
kožuha, odlikuje izjemna sestava, ki 
dlako globinsko balzamira, jo omehča in 
preprečuje njeno vozlanje in zapletanje. 
Po uporabi je dlaka svetleča, svilnata, 
bujna in prožna.

Šampon
 / Balzam

ciscenje
brez

cukanja
in vozljev

lesketajoca
in osvezena
pasja dlaka



Revitalization /
Aromatherapy

O izdelku: Poživljajoča pena je 
namenjena negi in obnovi mačje 
dlake in kože. Bogata pena vsebuje 
15 rastlinskih aktivnih snovi za 
mehčanje mačje dlake in nežno, a 
globinsko očisti  mačji kužuh,  ne 
da bi s kože odstranil naravna olja.

O izdelku: Arava aromaterapevtska pena je 
primerna za nego mačk in mačjih mladičkov z 
dermatološkimi težavami, infekcijami in vnetji 
kože.Edinstvena formula, sestavljena iz učinkovitih 
protibakterijskih in protiglivičnih rastlinskih olj 
ter izvlečkov, v kombinaciji z balzamom za dlako 
omogoči optimalni terapevtski učinek. Šampon, 
obogaten z blatom in solmi Mrtvega morja, se 
uporablja pri dermatoloških stanjih, povezanih z 
infekcijami, hot spoti in kot prva pomoč pri praskah 
in odrgninah.

Šampon
/ Pena

Aromatherapy
O Šamponu: Edinstvena formula izjemno 
močnih antibakterijskih in antiglivičnih 
rastlinskih olj ima terapevtski učinek na 
kožo psa. Aromaterapevtski šampon 
za občutljivo in razdraženo kožo je 
zato primeren  predvsem za pse z 
dermatološkimi težavami, pomaga pri 
ekcemih oziroma hot spot - ih in nudi 
prvo pomoč pri čiščenju prask in manjših 
ran. S šamponom nežno, a učinkovito 
negujemo tudi najbolj občutljive pse.   

O balzamu: Aromaterapevtski balzam, ki 
temelji na visoki koncentraciji 27 aktivnih 
rastlinskih sestavin je primeren za pse z 
dermatološkimi težavami, ki so posledica 
infekcij in vnetja kože. Natančna in 
brezkompromisna kombinacija močnih 
protibakterijskih in protiglivičnih rastlinskih 
olj in izvlečkov ter blato in sol Mrtvega morja 
omogočajo optimalne zdravilne učinke in 
zagotavljajo učinkovito podporo zdravljenju 
dermatoloških težav, infekcij, hot spot – ov 
in prvo pomoč pri praskah 

Šampon /
 Balzam

macja
dlaka
kot 

nova!
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O čistilu: Tekočina nudi pomoč pri 
zdravljenju akutnih in kroničnih vnetij 
mačjih in pasjih ušes, primerna je 
tudi za rutinsko čiščenju uhljev mačk 
in psov vseh starosti, saj učinkovito 
odstranjuje umazanijo in odmrlo 
tkivo, ki se nabira v uhljih in pri tem ne 
draži kože. Tekočina bo v veliko pomoč 
pri čiščenju prevlažnih, voskastih in 
smrdečih uhljev.

O prahu za oči: Puder za nego pasjih in 
mačjih ušes pomirja srbečico, odpravlja 
neprijetne vonjave in preprečuje 
bakterijske okužbe ušes ter pomaga pri 
odstranjevanju odvečnih dlak v uhljih. Z 
uporabo pudra bodo uhlji čisti, ušesa pa 
suha in zdrava.  

Arometherapy Ear Care
/ Antiseptic Ear Powder

Izredno blag vlažilni šampon brez vonja, izdelan iz izbranih 
rastlinskih olj in ekstraktov je priporočljiv za pse, mačke ter 
mačje in pasje mladičke z občutljivo kožo. Hipoalergenski 
šampon s prilagojeno pH formulo namreč ne draži in ne suši 
kože ter nežno očisti dlako, ne da bi odstranil naravna olja. Po 
uporabi je dlaka čista, mehka in obvladljiva.

Hypo-allergenic

za zelo
obcutljive

pse in
macke

Šampon
za cista
in zdrava

usesa



Kapljice vsebujejo naravne izvlečke in eterična olja dreves in 
rastlin, ki so razvila učinkovit obrambni mehanizem za varstvo pred 
škodljivimi žuželkami. Kapljice so namenjene psom in mačkam z 
ušesnimi garjami.

Botanical Ear 
Mite Treatment 

za
zdrava
usesa

O izdelku: Gel je namenjen učinkovitemu odstranjevanju neželenih 
solznih madežev in madežev sline, ki se nabirajo okoli gobčka in oči 
ter hkrati preprečuje ponoven pojav madežev in obarvanja dlake.   

Arava Tear
Stain Cleaner

Gel

brez
solznih
madezev
in sline



Paws Bio Protector

O izdelku: Mazilo Paws Bio Protector varuje pasje in mačje tačke 
pred neugodnimi vremenskimi vplivi, kot so led in sneg, ter 
nevarnimi površinami, kot so cestna sol, razbeljeni asfalt, skale in 
grob pesek.

Balzam

O izdelku: Prašek odlikuje skrbno izbrana formula, ki zaustavlja 
krvavitve, ki se pojavljajo pri obrezovanju krempljev, manjših 
praskah in urezninah.

Blood
Stopper

Prašek

ce
krvavi

krempelj

visoko
zascitene

tacke



Pet Paws &
Body / Ear Wipes

Paws & Body: Mokri robčki za 1001 uporabo 
omogočajo odstranjevanje umazanije s tačk 
ob prihodu s sprehoda in vzdrževanje čistoče 
med posameznimi kopanji. Mokri robčki 
so primerni tudi za pasme psov z izrazitimi 
kožnimi gubami, ki so nagnjeni h glivičnim 
okužbam, saj delujejo antiseptično.  Vsak 
robček je navlažen z blago formulo, zasnova-
no posebej za ohranjanje čistega in mehkega 
kožuha ter zdrave kože.

Pet Ear: Za najbolj nežno in 
preprosto čiščenje pasjih ušes 
uporabite čistilne robčke Arava 
Ear Wipes. Njihova nežna formula 
odstrani umazanijo, vosek in izcedek 
ter preprečuje neprijeten vonj iz 
ušes ter srbenje in draženje.

Robčki

O vlažilnih robčkih: Mehki, z nežno tekočino za čiščenje in izbranimi izvlečki 
navlaženi robčki, s katerimi brez težav odstranimo umazanijo in izločke, ki se 
nabirajo okoli oči naših ljubljenčkov. Z dnevno uporabo robčkov za čiščenje 
predela okoli oči zmanjšamo temne solzne madeže in preprečujemo očesne 
infekcije.

Pet 
Eye Wipes

Robčki

za
ciste
oci

kuza
je spet
cist!



O izdelku: Terapevtsko blato Mrtvega morja je prva pomoč pri 
lajšanju dermatoloških težav, kot so ekcemi oziroma hot spoti, 
okužbe, praske in manjše rane pri psih in mačkah. Blato Mrtvega 
morja ima močne antibakterijske in antiglivične učinke in  je 
edinstvena naravna rešitev za dermatološke težave psov in mačk 
vseh starosti.

Therapeutic
Black Mud

Blato
Mrtvega Morja

O šamponu: Popolni šampon z izjemno učinkovitostjo temelji na rastlinskih 
oljih citronele, timijana in rožmarina, s katerimi lahko psa negujemo vse 
leto. Šampon ima močan aromaterapevtski učinek, poleg tega pa psu 
zagotavlja tudi hitro olajšanje po pikih in ugrizih insektov, saj blaži srbečico, 
razdraženost in izsušenost kože. Po uporabi šampona je koža čista, dlaka pa 
svetleča, sveža, in obvladljiva ter brez neprijetnih vonjav.

Botanical
Flea & Ticks

Šampon

celi ranice
in blazi
srbenje

ODGANJA
KLOPE

IN BOLHE



O ovratnici: Ovratnica za pse in pasje mladičke 
je brez pesticidov. Prepojena z izjemno naravno 
mešanico eteričnih olj citronele, rožmarina, timijana 
in drugih psom in pasjim mladičem prijaznih eteričnih 
olj zagotavlja prijeten vonj ter osvežuje pasji kožuh. 
Kombinacija teh olj zagotavlja najboljšo naravno zaščito 
proti škodljivim insektom vsaj pet mesecev. Primerna 
je za pse vseh starosti, ki so izpostavljeni klopom in 
bolham.

O ampulah: Ampule odlikuje zelo 
učinkovita naravna formula 16 izvlečkov in 
eteričnih olj dreves in rastlin, ki so razvila 
najučinkovitejši obrambni mehanizem pred 
škodljivimi žuželkami. Ampule z eteričnim 
oljem citronele, rožmarina in timijana 
so primerne za mačke nad 4 kg in pasje 
mladiče nad 12. tednom starosti,  ki jih 
napadajo bolhe in klopi, saj zagotavljajo 
hitro olajšanje po ugrizu žuželk.

O spreju: Pršilo brez pesticidov temelji 
na zelo učinkoviti naravni formuli z 
izjemno koncentracijo 24 aktivnih 
rastlinskih sestavin - izvlečkov in 
eteričnih olj dreves in rastlin, ki so razvile 
najučinkovitejši obrambni mehanizem 
pred škodljivimi žuželkami. Primerno je 
za mačke, ki jih napadajo bolhe in klopi, 
saj zagotavlja hitro olajšanje po ugrizu 
žuželk

ODGANJA
KLOPE IN BOLHE



Generalni zastopnik blagovne 
znamke Arava Slovenija je 

podjetje AstraVita d.o.o. Gre za 
inovativno in v brezčasno skrb 
za zdravje usmerjeno podjetje, 

ki zastopa po lastnih receptih 
razvita, originalna prehranska 

dopolnila najvišje farmacevtske 
kakovosti

Verjamemo, da najboljši 
uspehi temeljijo na 

individualnem pristopu, 
ki v kombinaciji vrhunsko 

naravno linijo kozmetičnih 
izdelkov za hišne ljubljence 
ARAVA omogoča optimalne 
učinke pri preprečevanju in 
reševanju tako zdravstvenih 

težav kot pri ohranjanju 
izvrstne forme in dobrega 

počutja živali v vseh 
starostnih obdobjih.

Vsi šamponi 
se lahko uporabljajo 
zelo pogosto, tudi za 

tedensko nego, saj ne 
odstranijo oljnatega sloja 

epidermisa.

Po kopanju 
s šamponi Arava 

so psi hitreje
 posušeni. 

o nas

Za najboljšega 
prijatelja 

je dobro le 
najboljše.



www.arava-psp.com
Arava Pet Spa Ltd. 3 Bazelet St. Mitzpe Sapir Industrial Park Tzur Igal, Israel

Love them like a family
Treat them like a family

Skin & Coat Intensive Bio-Care

When nature and science meet

email: info@arava.si
tel: +386 40 188 911

Šamponi Arava so
 zaradi velike vsebnosti 

olj zelo gosti. Ker ne 
vsebujejo penilcev 

(emulgatorjev), se Arava 
šamponi manj 

penijo. 

Varni za
celotno
družino!


