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viskas, kas
      GERIAUSIA

Rekomendacijos pagal kailio tipą:

Special One®

Kaukė pamaitina odą ir kailį, atidaro plauko žvynelius. Kaukės laikymo 
trukmė priklauso nuo kailio būklės. Standartiškai laikoma 5 min., jei oda, 
kailis problematiški, laikoma 10 min. Kaukė neskalaujama - kailis iš karto 
plaunamas šampūnu.

Nenuskalavus kaukės, naudojamas pasirinktas šampūnas. Plaunama 2 
kartus, kruopščiai išskalaujama. Galima papildyti pasirinktais priedais.

 
Trečiasis žingsnis - kondicionierius - idealiam rezultatui pasiekti.

  APLEISTAS IR SUSIVĖLĘS KAILIS:
 Prieš maudymą ant sąvėlų 4 Elements Oil
1-  Bio Energy Plus + Extra Body Cream
2-  Blue Sky Pro + Hygro Fluid
3-  Hydrating Cream
  Džiovinimui Mix Pink

ILGAS IR VIDUTINIS KAILIS:   
Sausą ir purviną kailį nulieti Hygro Fluid arba Super Keeper
1- Bio Energy Plus 
2- Bain Pro/Blue Sky Pro + 4 Elements Oil
3- Hydrating Cream + 4 Elements Oil
  Džiovinimui Mix Pink

GARBANOTAS KAILIS:

1- Bio Energy Plus 
2- Platinum Pro 
3- Extra Body Cream / Hydrating Cream
  Džiovinimui Style 360

KAILIS SU PARAZITAIS: 

1- Bio Energy Plus + Hygro Fluid
2- Bain Pro (palaikyti 5-10 min.) + Hygro Fluid
3- Hydrating Cream / Extra Body Cream

TRUMPAS KAILIS, 
TAIP PAT NESVEIKAI ODAI 
1- Bio Energy Plus + Hygro Fluid
2- Skincare Pro 
3- Beauty Rinse / Hydrating Cream
 Finišui Biolux

KAILIS SU TANKIA PAVILNE: 

1- Bio Energy Plus + Super Keeper + Extra Body Cream
2- Keratine Pro / Platinum Pro + Extra Body Cream
3- Extra Body Cream / Hydrating Cream + Beauty Rinse
 Džiovinimui Style 360

ŠIURKŠTUS KAILIS:

1- Bio Energy Plus + Super Keeper
2- Skincare Pro / Keratine Pro
3- Style 360 

VIDUTINIO ŠIURKŠTUMO KAILIS:
1- Bio Energy Plus + Extra Body Cream
2- Keratine Pro / Platinum Pro + Super Keeper/ Hygro Fluid
3- Beauty Rinse + Hydrating Cream

kosmetikos 
skiedimas 

priklauso nuo 

kailio ir odos 
būklės
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1  FAZĖ

2 FAZĖ

3 FAZĖ

DAŽNAM MAUDYMUI, T.P. SENI 
IR JAUNI ŠUNYS:

1- Bio Energy Plus + Hydrating Cream + 4 Elements Oil
2- Bain Pro/Blue Sky Pro + Hygro Fluid
3- Hydrating Cream / Extra Body Cream + 4 Elements Oil

PAPILOČIŲ SUKIMUI:

Sumaišyti: ir purkšti 
Hygro Fluid + Hydrating Cream + 4 Elements Oil + Mix Pink



BIOLUX  - purškalas, skirtas trumpaplukių ir vidutinio ilgio plauko 
šunų kailio priežiūrai. Idealiai tinka kaip prieš einant į ringą – suteikia 
sveiko spindesio plaukui, taip sudėtyje esantis jojobos aliejus dar ir 
pamaitina plauką, taip pat apsaugo nuo aplinkos žalingo poveikio. Taip 
pat tinka papiločių sukimui.

250 ml. 

5000 ml.  -  1000 ml. 

5000 ml.  -  1000 ml. 

5000 ml.  -  1000 ml. 

10000 ml.  -  1000 ml. 

200 ml. - 1000 ml.

BIO ENERGY PLUS - speciali koncentruota kaukė, sukurta naudoti 
prieš maudymą. Skirta atgaivinti, maitinti ir išlaikyti sveiką bet kokio 
tipo kailį bei odą, atgaivina natūralią kailio spalvą. Puikiai tinka norint 
paruošti kailį kirpimui, taip pat puikiai atstato neprižiūrėtą, pažeistą 
plauką. bei odą. Sukuria apsauginį anti-oksidanto, anti-alerginį poveikį. 
Suteikia plaukui daugiau gyvybingumo ir elastingumo. 
Koncentracija 1:20

BAZINIAI PRODUKTAI

       BAZĖ

        PRIEDAI

išpuoselėtas kailis su  Special One®

PRIEDAI produktai FINIŠUI produktai FINIŠUI
SPECIAL RINSE - purškiamas nenuplaunamas šampūnas, skirtas 
pašalinti nešvarumus nemaudant šuns - pvz. apipurškiate pėdutes, 
barzdą, užpakaliuką, iššukuojate - ir kailiukas jau žymiai švaresnis, be 
nemalonaus kvapo.

SKINCARE PRO - gydomasis šampūnas su natūraliais aliejais, 
užtikrina ypač švelnų poveikį odai, ramina ją ir mažina niežulį. Reko-
menduojamas šunims su jautria oda, jauniems bei seniems šunims, 
šunims su riebia oda, kuri greitai įgauna specifinį kvapą, šunims su 
sausa, pleiskanojančia oda. Šampūnas atstato natūralų odos pH 
balansą taip didindamas apsauginį odos barjerą. 
Koncentracija 1:5 - 1:10

SUPER KEEPER - aliejų mišinys, skirtas išsaugoti šuns kailį sveiką. 
Plaukas apgaubiamas švelnia ir maitinančia apsauga. Palengvina 
šukavimą ir apsaugo nuo sąvėlų susidarymo. Ši priemonė buvo sukur-
ta specialiai parodiniams šunims. Super Keeper rezultatai yra garan-
tuoti, kai jis naudojamas su kitais Special One produktais. Tinka sie-
kiant pagerinti kailio struktūrą ir suteikti plaukui tvirtumo, tekstūros. 
Skiedimas: 1-5 valg. š. į 1 l vandens ar skiesto bazinio produkto.

BEAUTY RINSE - novatoriškas losjonas skirtas profesinaliai kailio 
priežiūrai, kurio galutinis poveikis uždaro plauko žvynelius taip pa-
greitindamas plauko išdžiovinimą. PH rūgštingumo sureguliavimas 
palaiko įvairių veikliųjų medžiagų sudėtį plauko struktūroje. Beau-
ty Rinse formulė yra praturtinta distiliuotu vandeniu ir natūraliais 
augalų ekstraktais, kurie gerina kailio išvaizdą, suteikiant blizgesį ir 
daugiau natūralios spalvos. Drėkinimą ir saugo kailį džiovinimo metu.

SOFT GROOMING POWDER - tai itin lengva, apimties su-
teikianti pudra. Puikiai tinka ruošiantis parodoms, neapkrauna 
kailio, sugeria drėgmę. Puikiai tiks ši cu ir kt. ilgaplaukių  ūsams, 
šnaucerių kojoms, visoms šiaurinėms veislėms, reikalaujančioms 
kailio apimties. Idealu naudoti kartu su Model Cream.

BAIN PRO - universalios paskirties profesionalus šampūnas, skir-
tas švelniam ir giliam nešvaraus kailio valymui. Atstato odos ir 
kailio sveiką pH balansą. Formulė yra praturtinta aktyviomis ir 
natūraliomis dalelėmis bei drėkinamosiomis medžiagomis, kurios 
kailiui grąžina blizgesį ir elastingumą. Reguliariai naudojant, atstato 
pažeistą kailį.  Rekomenduojamas ilgaplaukiams. 
Koncentracija 1:20

STYLE 360 - purškiamas losjonas-antistatikas, skirtas formuoti 
plaukus, suteikiant lengvumo efektą. Suteikia apimties, todėl ypač 
tinka naudoti prieš parodą veislėms, kurioms aktuali kailio apimtis, 
stangrumas (pudeliai, samojedai, akitos, niūfaundlendai ir pan.). Labai 
naudingas kerpant šunį, nes kailis sustangrinamas, todėl kirpimo pro-
cesas tampa lengvesnis.

TRIM GROOMING POWER - pudra, tinkama balinimui, triminga-
vimui. Palengvina pešiojimo procesą, priduoda tekstūros, šiurkština 
kailį. Ideali visiems šiurkščiaplaukiams, taip pat baltiems šunims.

KERATINE PRO - profesionalus šampūnas šiurkščiam kailiui. Plauką 
praturtina natūraliais aliejais, todėl atkuriama jo natūrali struktūra ir 
plaukai tampa pastebimai stipresni. Tinka ilgam bei trumpam kailiui, 
kuriam reikia pagerinti tekstūrą. Puikiai tinka ruošiant šunį parodai, 
kirpimui, trimingavimui. 
Koncentracija 1:20

MIX PINK - profesionalus purškiamas dvifazis kondicionierius – ma-
toma aliejinė dalis – pirmoji fazė ir vandens dalis – antroji fazė. Dėka 
inovatyvios formulės ir dvigubo poveikio, šuns kailis bus ypatingai ge-
rai paruoštas naudojant šį purškalą. Puikiai padeda iššukuoti sąvėlas. 
Rekomenduojama ilgaplaukiams šunims, labai tinkamas šukuojant, 
džiovinant, taip pat prieš ringą naudojamas kaip antistatikas, suteikia 
natūralaus blizgesio. 

MULTIFIX tai naujos kartos modeliavimo skystis-gelis, kuris leidžia 
jums sukurti tiesų ar garbanotą efektą, priklausomai nuo jūsų 
poreikių. Jo kompozicija užtikrina blizgesį, nesulipdo plauko. Tiesiog 
rankomis įmasažuokite priemonę į kailį ir džiovinkite ar tiesinkite 
tiesintuvu. 

MODEL CREAM - tai profesionali priemonė parodiniams 
šunims su modeliuojačiu efektu. Pagerina kailio estetinę 
išvaizdą, tinka naudojant pudras  - užfiksuoja  ir neleidžia 
byrėti, ilgiau išlaiko ant kailio.

HAIR STRIP - labai lengva ir efektyvi pudra ausų pešiojimui arba 
švelnaus plauko šunų trimingavimui (spanieliams, afganų kurtams ir 
t.t.) Užtenka labai mažo kiekio ir plaukai iš ausų bus labai lengvai 
išpešami.

TECH IN COLOR - tai priedas į  bet kurią 
priemonę, paryškinantis kailio spalvą. Tai nėra 
dažai, tai - pigmentas, ilgalaikio naudojimo 
metu paryškinantis natūralią spalvą.

PLATINUM PRO - šampūnas apimčiai padidinti, tinka dažnam nau-
dojimui. Švelniai valo plauką, ramina sudirgintą odą. Platinum Pro 
yra praturtintas aktyviais ingridientais, kurie greitai atstato pažeistą 
plauką ir suteikia ypatingos apimties. Rekomenduojamas visų kailio 
tipų šunims, kurie yra dažnai maudomi bei kuriems reikalinga kailio 
apimtis.  
Koncentracija 1:20

BLUE SKY PRO - universalus ir novatoriškas šampūnas visiems 
kailio tipams. Švelniai išplauna nešvarumus tiek nuo kailio, tiek nuo 
odos jų nepažeisdamas.  Jo formulė palengvina sąvėlų iššukavimą, 
apsaugo plauko struktūrą ir pašalina negyvą odą. Blue Sky Pro yra 
praturtintas aktyviais ingredientais. Šios sudėties medžiagos yra 
natūralios kilmės, dėka to,  pagerinamas kailio estetinis vaizdas jau 
po pirmojo maudymo, atkuriamas gyvybingumas ir blizgesys.
Koncentracija 1:15-1:120

5000 ml.  -  1000 ml. 

5000 ml.  -  1000 ml. 

1000 ml. 1000 ml.  -  250 ml.

1000 ml.1000 ml.

3000 ml.  -  1000 ml.

1000 ml.

500 gr. 

200 ml. - 1000 ml. 250 gr. 

200 ml. 

500 ml.

6 gr. 

4 ELEMENTS OIL - aliejų mišinys (argano aliejus, linų sėmenų 
aliejus, graikinių riešutų aliejus, laukinių sojų aliejus), sukurtas plauko 
atstatymui ir stiprinimui.
Jis itin efektyvus nusilpusiems, pažeistiems ir nualintiems plaukams. 
Reguliariai naudojant 4 Elements Oil, plaukas atkuriamas, atgau-
na blizgesį ir elastingumą, nebelūžinėja plaukų galiukai. Labai tinka 
veislėms su barzda, ūsais, gausiai apaugusiomis kojomis ir pan. - 
šnauceriai, terjerai, ši cu ir t.t.

50 ml.  - 200 ml.

HYDRATING CREAM - puiki priemonė greitam kailio pamaitinimui 
ir atstatymui. Jo dėka kailis įgauna estetinį grožį ir tuo pačiu būna 
pilnai sudrėkintas ir aprūpintas reikalingomis medžiagomis augti svei-
kam kailiui. Ši priemonė labai svarbi nulūžinėjusiam, pažeistam kailiui, 
o sveikas kailis su šia priemone ir toliau liks sveikas ir išpuoselėtas. 
Skiedimas: 1-2 valg.š. į 1 l šilto vandens.

EXTRA BODY CREAM - iš karto veikiantis kondicionierius, koncen-
truotas, specialiai sukurtas siekiant greitai atstatyti šunų ir kačių kailį, 
neprarandant apimties. Tinka visiems kailių tipams, ypač tiems, kam 
reikalinga ypatinga apimtis.
Skiedimas 0,5 valg. š. į 1 l karšto vandens.

500 ml. - cod. MODC 061

TECH IN COLOR A
Baltam kailiui
TECH IN COLOR B
Juodam kailiui

TECH IN COLOR C
Abrikosiniam kailiui
TECH IN COLOR D
Rudam kailiui
TECH IN COLOR E
Auksiniam kailiui

50 ml. 

50 ml. 
50 ml. 

50 ml. 

50 ml. 

...norėdami išgauti idealų rezultatą, pasirinkite tinkamiausią 
PAGRINDINĮ produktą, prie jo priderindami reikiamą PRIEDĄ 

rezultatui pagerinti...

HYGRO FLUID - profesionaliai sukurta emulsija, turinti ypatingai sti-
prias maitinančias ir atstatančias savybes. Tai speciali priemonė, mai-
tinanti, drėkinanti bei apsauganti kailį ir odą nuo išorinių agresyvių 
veiksnių, purvo. Pagerina plauko struktūrą, atkuria blizgesį ir skatina 
plauko augimą, mažina vėlimąsi. S
Skiedimas: 1-5 valg. š. į 1 l vandens ar skiesto bazinio produkto.


