
KOMU JE IZDELEK NAMENJEN? 
/ indikacije?

Šampon je namenjen predvsem psom z 
dermatološkimi težavami, kot so ekcemi, hot spoti, 
kožne infekcije, alopecija, srbečica ter tudi kot prva 
pomoč pri manjših praskah in odrgninah.

Aromatherapy
šampon

DELOVANJE

Pomiri razdraženo kožo, 
umirja  srbenje, razkuži 
(protibakterijsko in 
protiglivično delovanje), celi 
in neguje.

Šampon nanesemo na mokro dlako 
in pustimo delovati 10 min. Dobro 
speremo. Po šamponu se priporoča 
nanos Aromatherapy balzama.

400ml

Po kopanju z Aromatherapy šamponom je 
za dodaten učinek  priporočljiva uporaba 
Aromatherapy balzama. 

Pomiri razdraženo kožo, 
umirja  srbenje, razkuži  
(protibakterijsko in 
protiglivično delovanje), celi 
in  neguje.

Balzam nanesemo na mokro dlako 
in pustimo delovati 10 min. Dobro 
speremo.

400mlAromatherapy
balzam

NAVODILA ZA UPORABO POSEBNOSTI KOL.
/pakiranje

Pena je namenjena predvsem mačkam in mačjim 
mladičkom z dermatološkimi težavami, kot so ekcemi, 
hot spoti, kožne infekcije, alopecija, srbečica ter tudi 
kot prva pomoč pri manjših praskah in odrgninah. 

Pomiri razdraženo kožo, 
umirja  srbenje, razkuži 
(protibakterijsko in 
protiglivično delovanje), celi 
in neguje.

Peno nanesemo na suho dlako, jo 
dobro vmasiramo, pustimo delovati 
10 min in jo obrišemo z vlažno krpo.

250mlTherapeutic
pena za mačke

TM

 Vsi šamponi so na voljo v 
400 ml pakiranjih. 

Šamponi Arava so
 zaradi velike vsebnosti 

olj zelo gosti. Ker ne 
vsebujejo penilcev 

(emulgatorjev), se Arava 
šamponi manj 

penijo. 

www.arava.si

Po kopanju 
s šamponi Arava 

so psi hitreje
 posušeni. 

Vsi šamponi 
se lahko uporabljajo 
zelo pogosto, tudi za 

tedensko nego, saj ne 
odstranijo oljnatega sloja 

epidermisa.

Vsi izdelki temeljijo na 
naravnih in eteričnih oljih 

ter mineralih Mrtvega 
morja.

Terapevtsko blato Mrtvega morja je namenjeno 
predvsem za uporabo pri dermatoloških težavah, 
kot so ekcemi, hot  spoti, razdražena koža, srbečica, 
alergije in pri manjših ranah. Izdelek je neprijetnega 
okusa, a tudi ob lizanju ali zaužitju, terapevtsko blato 
živalim ne povzroča nikakršnih težav.  

Prijetno pohladi in 
pomiri razdraženo kožo, 
umirja  srbenje, razkužuje 
(protibakterijsko in 
protiglivično delovanje), celi in 
suši manjše rane. 

Prizadeto področje najprej očistimo 
in nanj nanesemo terapevtsko 
blato tako, da prizadeto področje 
popolnoma prekrijemo. Ponavljamo 
po potrebi oz. do izboljšanja. 

50ml
Terapevtsko blato 

Mrtvega morja

Pene NI potrebno 
izpirati, BREZ 
UPORABE VODE.

Šampon z naravnimi in eterničnimi olji ohranja dlako 
zdravo in omogoča lažje odstranjevanje odmrle 
dlake.

Vzdržuje zdravo dlako in 
pomaga pri odstranjevanju 
odmrle dlake. 

Šampon nanesemo na mokro 
dlako in pustimo delovati 10 min. 
Dobro speremo in še mokro dlako 
razčešemo. Za prvovrsten učinek 
priporočamo še nego z Less Shedding 
balzamom.

400ml
Herbal Grooming 

šampon

Balzam z naravnimi in eteričnimi olji ohranja dlako 
zdravo in zavira njeno izpadanje. 

Zavira izpadanje dlake, jo 
krepi ter jo naredi močnejšo in 
gostejšo.

Balzam nanesemo na mokro dlako, 
pustimo delovati 10 min in jo dobro 
speremo.

400ml
Less Shedding 

balzam

Šampon dlako obnavlja, ji doda sijajen lesk ter volu-
men. Šampon dlako obnavlja, ji doda sijajen lesk ter 
volumen. Priporočamo ga za nego razstavnih psov, 
ki potrebujejo pogostejšo nego ter za nego psov z 
izsušeno, pusto, krhko in nekvalitetno dlako, ki je 
posledica starosti, stresa, po operacijah ali boleznih. 
Ker šampon nahrani izsušeno kožo in dlako, je zelo 
priporočljiv tudi za zimsko nego pasjega kožuha, na 
katero kvarno vplivajo centralna kurjava in velike 
temperaturne spremembe.. 

Regenerira in revitalizira dlako. 

Šampon nanesemo na mokro 
dlako in pustimo delovati 10 min. 
Dobro speremo. Poraba šampona 
bo ob prvi uporabi verjetno večja, 
saj bo izsušena dlaka vpila več olj. 
Priporočamo nadgradnjo nege z 
revitalizacijskim balzamom.

400mlRevitalizacijski
šampon

Po uporabi revitalizacijskega šampona je za 
prvovrsten učinek priporočljiva nadgradnja nege z  
revitalizacijskim balzamom. 

Dodatna regeneracija in 
poživitev dlake. 

Balzam nanesemo na mokro dlako 
in pustimo delovati 10 min. Dobro 
speremo.

400ml
Revitalizacijski 

balzam

Za najboljsega prijatelja
je dobro le najboljse

Temna barva 
terapevtskega blata 
Mrtvega morja ne 
pušča temnih madežev 
na svetlejših živalih.



Pena je namenjena razstavnim mačkam, ki po-
trebujejo pogostejšo nego ter starejšim mačkam 
z izsušeno in pusto dlako ki je posledica starosti, 
stresa, po operaciji ali boleznih. 

Revitalizacijska 
pena za mačke

Regenerira in revitalizira dlako. 
Peno nanesemo na suho dlako, jo 
dobro vmasiramo in jo odstranimo z 
vlažno krpo.

250ml

Šampon je obogaten z eteričnimi olji, ki učinkovito 
odpravljajo neprijeten vonj. Nega z Odor Eliminator 
šamponom zagotavlja svež in svetleč pasji kožuh 
skozi daljše časovno  obdobje.

Eterična olja odpravljajo 
neprijeten vonj in psu 
zagotavljajo svež vonj in 
snažen kožuh. 

Šampon nanesemo na mokro dlako 
in pustimo delovati 10 min. Dobro 
speremo.

400mlOdor Eliminator 
šampon

Z eteričnimi olji bogata pena  učinkovito odpravlja 
neprijeten vonj mačjega kožuha. 

Eterična olja mačjemu kožuhu  
zagotavljajo svež in prijeten 
vonj.

Peno nanesemo na suho dlako, jo 
dobro vmasiramo in jo odstranimo 
z vlažno krpo. Pene NI potrebno 
izpirati, BREZ UPORABE VODE. 

250mlOdor Eliminator 
pena za mačke

Šampon za lažje razčesavanje psov. 
Vsebuje olja, ki dlako 
“nahranijo” ter pomagajo, da 
se ta lažje razčeše.

Šampon nanesemo na mokro dlako 
in pustimo delovati 10 min. Dobro 
speremo. Po šamponu priporočamo 
nanos Easy Combing balzama.

400ml
Easy Combing 

šampon

Še približno 3-4 
tedne po kopanju 
psa z lahkoto 
razčešete. 

Po kopanju  z Easy Combing šamponom je za 
dodatni učinek priporočljiva še uporaba balzama 
Easy Combning Conditioner.

Balzam nanesemo na mokro dlako 
in pustimo delovati 10 min. Dobro 
speremo in dlako razčešemo.

400ml
Easy Combing 

balzam

Izredno blag šampon za splošno uporabo, ki ne 
draži sluznic oziroma oči. Šampon je tako primer-
en tudi za nego mladičkov od petega dne starosti 
dalje (če je to potrebno).  

Šampon nanesemo na mokro dlako in 
ga dobro speremo. Šampona na dlaki 
ni treba  puščati dlje časa. 

400ml
Tearless 
šampon

Tekočina za čiščenje vnetih ušes ter redno čiščenje 
uhljev.  Tekočino lahko uporabimo tudi pri zelo vne-
tih ušesih, saj ne more poškodovati bobniča.

Tekočina ušesa očisti, deluje 
antiseptično ter odstrani 
ušesno umazanijo in  vosek.

V vsako uho nakapljamo 6 kapljic 
tekočine in koren uhlja dobro 
zmasiramo. Živali dovolite, da stresa 
z glavo. Za redno čiščenje tekočino 
uporabimo na 14 dni.

120ml

Bio Enzymatic 
Ear Cleaner 

 tekočina           

Pene NI potrebno 
izpirati, BREZ 
UPORABE VODE

KOMU JE IZDELEK NAMENJEN? 
/ indikacije? DELOVANJE NAVODILA ZA UPORABO POSEBNOSTI KOL.

/pakiranje

TM

 Vsi šamponi so na voljo v 
400 ml pakiranjih. 

Šamponi Arava so
 zaradi velike vsebnosti 

olj zelo gosti. Ker ne 
vsebujejo penilcev 

(emulgatorjev), se Arava 
šamponi manj 

penijo. 

www.arava.si

Po kopanju 
s šamponi Arava 

so psi hitreje
 posušeni. 

Vsi šamponi 
se lahko uporabljajo 
zelo pogosto, tudi za 

tedensko nego, saj ne 
odstranijo oljnatega sloja 

epidermisa.

Vsi izdelki temeljijo na 
naravnih in eteričnih oljih 

ter mineralih Mrtvega 
morja.

Zaradi večje vsebnosti 
določenih eteričnih 
olj uporabo pene pri 
živaih z resnejšimi 
dermatološkimi obolenji 
odvsetujemo! 

Še približno 3-4 
tedne po kopanju 
psa z lahkoto 
razčešete. 

Lahko se uporabi 
za nego mladička, 
starejšega od 5 dni 
(če je to potrebno).

Šampon z različnimi naravnimi in eteričnimi olji, ki 
odganjajo  klope, bolhe in ostali mrčes.  Šampon 
lahko zaradi  “hladilnega” učinka služi tudi kot 
prva pomoč pri pikih insektov. 

Šampon nanesemo na mokro dlako in 
pustimo delovati 10 min. Dlako dobro 
speremo.

Flea&Tick 
Botanical 
šampon

Zaradi večje vsebnosti 
določenih eteričnih 
olj uporabo pri 
živalih z resnejšimi 
dermatološkimi obolenji 
odsvetujemo. 

Vsebuje eterična olja, ki 
odganjajo klope, bolhe in 
ostali mrčes. 

400ml

Po navodilih 
veterinarja. Za najboljsega prijatelja

je dobro le najboljse



Prašek za male živali, ki so nagnjene k vnetju 
ušes. 

Bio Antiseptic
Ear Powder                 

prašek          

Vzdržuje antiseptično ter suho 
ušesno okolje (veže vlago in 
ušesni vosek).

V suho uho natresemo manjšo 
količino praška (za noževo konico). 
Uporaba po rednem osnovnem 
čiščenju ušes. 

120ml

Tekočino proti ušesnim garjam lahko uporabljamo  
preventivno in tudi pri živalih, ki so že okužene. Proti ušesnim garjam.

V vsako uho nakapljamo 6 kapljic 
tekočine in dobro zmasiramo koren 
uhlja. Živali dovolite, da stresa z glavo.

120ml

Bio Ear Mite   
Treatment
 tekočina 

Tekočina za čiščenje solznih madežev in madežev 
sline.

Odstranjuje madeže solz in 
sline.

Na vatko nakapljamo manjšo 
količino tekočine ter namažemo 
želeno področje. Pustimo delovati 
do ene ure in obrišemo z mokro 
krpo. Ob trdovratnih madežih nego 
ponavljamo do pet zaporednih dni.

120ml

Tears Stains   
Preventer
 tekočina

Čistilni robčki za hitro čiščenje celega telesa ter 
kožnih gub.

Delujejo  negovalno in  
antiseptično. 

Obrišemo želena področja na trupu 
in tačke. 50x

Paws&Body Wipes 
čistilni ročki 

18x12cm

Priročno pakiranje 
zagotavlja vlažnost 
robčkov še daljši 
čas po odprtju.

Čistilni robčki za rutinsko čiščenje uhljev. Obrišemo notranjost ušes kot del 
redne nege. 100

Ear Wipes             
 čistilni robčki

 9x12cm

Čistilni robčki za čiščenje področja okoli oči in 
gobčka. Služijo predvsem kot preventiva proti 
nastanku solznih madežev in madežev sline.

Obrišemo področja okoli oči in  
gobčka, ko je to potrebno. 100x

Eye Wipes
čistilni robčki 

9x12cm

Prašek za zaustavitev krvavitve ob manjši rani, od-
lomljenem ali pregloboko odrezanem kremplju.  

Zaustavlja  krvavitev krempljev 
in manjših ran.

Na vatko natresemo prašek in jo za 
nekaj sekund pridržimo na krvavečem 
kremplju ali na rani. 

50ml
Blood Stopper     

prašek

Po navodilih 
veterinarja. 

KOMU JE IZDELEK NAMENJEN? 
/ indikacije? DELOVANJE NAVODILA ZA UPORABO POSEBNOSTI KOL.

/pakiranje

TM

 Vsi šamponi so na voljo v 
400 ml pakiranjih. 

Šamponi Arava so
 zaradi velike vsebnosti 

olj zelo gosti. Ker ne 
vsebujejo penilcev 

(emulgatorjev), se Arava 
šamponi manj 

penijo. 

www.arava.si

Po kopanju 
s šamponi Arava 

so psi hitreje
 posušeni. 

Vsi šamponi 
se lahko uporabljajo 
zelo pogosto, tudi za 

tedensko nego, saj ne 
odstranijo oljnatega sloja 

epidermisa.

Vsi izdelki temeljijo na 
naravnih in eteričnih oljih 

ter mineralih Mrtvega 
morja.

Priročno pakiranje 
zagotavlja vlažnost 
robčkov še daljši 
čas po odprtju.

Priročno pakiranje 
zagotavlja vlažnost 
robčkov še daljši 
čas po odprtju.

Mazilo za zaščito in nego blazinic tačk in komol-
cev. Tačke mazilo pozimi neguje in ščiti pred 
mrazom in soljo, poleti pa pred vročimi tlemi.

Tanko plast mazila nanesemo na 
blazinice tačk ali na komolce in  
ponovimo po potrebi.

Paws Protector     
mazilo 

Tačke in komolce neguje, 
varuje in blago razkuži. 100ml

Po navodilih 
veterinarja. 

Delujejo  negovalno in  
antiseptično. 

Preprečuje pojav  solznih 
madežev in madežev sline.

Za najboljsega prijatelja
je dobro le najboljse



Ovratnica je prepojena z eteričnimi olji, ki 
odganjajo klope in bolhe.

Botanical ovratnica 
proti klopom in 
bolham za pse

Odganja klope, bolhe in druge 
insekte.

Ovratnico namestimo na psa in 
odvečno dolžino ovratnice odrežemo. 
Ovratnica učinkuje 5 mesecev.

1x
ovratnica

Ovratnica je prepojena z eteričnimi olji, ki odganjajo 
klope in bolhe.

Odganja klope, bolhe in druge 
insekte.

Ovratnico namestimo na mačko in 
odvečno dolžino ovratnice odrežemo. 
Ovratnica učinkuje 5 mesecev.

1x
ovratnica

Botanical ovratnica 
proti klopom in 

bolham za mačke

Ampule s posebej izbranimi eteričnimi olji odganjajo 
klope in bolhe.

Odganja klope, bolhe in druge 
insekte

Ampulo nanesemo od zatilja do repa 
ter po repu.  Ampula učinkuje en 
mesec. 

4x
ampule

Botanical             
ampule proti 

klopom in bolham

KOMU JE IZDELEK NAMENJEN? 
/ indikacije? DELOVANJE NAVODILA ZA UPORABO POSEBNOSTI KOL.

/pakiranje

TM

 Vsi šamponi so na voljo v 
400 ml pakiranjih. 

Šamponi Arava so
 zaradi velike vsebnosti 

olj zelo gosti. Ker ne 
vsebujejo penilcev 

(emulgatorjev), se Arava 
šamponi manj 

penijo. 

www.arava.si

Po kopanju 
s šamponi Arava 

so psi hitreje
 posušeni. 

Vsi šamponi 
se lahko uporabljajo 
zelo pogosto, tudi za 

tedensko nego, saj ne 
odstranijo oljnatega sloja 

epidermisa.

Vsi izdelki temeljijo na 
naravnih in eteričnih oljih 

ter mineralih Mrtvega 
morja.

V pakiranju so na voljo 
4 ampule.

Za najboljsega prijatelja
je dobro le najboljse


