
- PROSPECT -

ŞAMPON PREMIUM-VITAL JOJOBA

pentru câini şi pisici cu glicerină

-flacoane x 280 ml, 5 L-

1 ML PRODUS CONȚINE:

 Jojoba oil (CAS No: 61789-91-1)- 0,0025 g 

 Glycerol (CAS No: 56-81-5)- 0,01 g 

 Sodium laureth sulfate (CAS No: 9004-82-4) - 0,09325 g

 Cocamide DEA (CAS No: 68603-42-9)- 0,03 g

 Cocoamidopropyl betaine (CAS No: 61789-40-0)- 0,02 g 

 Styrene / Acrylates copolymer (CAS No: 25767-47-9) - 0,0025 g

 Sodium chloride (CAS No: 7647-14-5) - 0,02 g

 Parfum (Lilac) (CAS No: 90063-50-6)- 0,002 g

 Aqua (CAS No: 7732-18-5) - 0,79624 g

 Phenoxyetanol & Etylhexylglycerin (CAS No: 122-99-6) - 0,002 g

 Polyquternium 7 (CAS No: 26590-05-6) - 0,02 g

 Disodium EDTA (CAS No: 6381-92-6) - 0,001 g

 CI19140 (Colorant galben) (CAS No: 1934-21-0)- 0,005 g

INDICAȚII: Şampon cu substanţe naturale, creat pentru întreţinerea şi igienizarea blănii la câini 
şi pisici. Înlătură excesul de grăsimi, murdăria şi mirosurile neplăcute. Dă luciu şi strălucire 
blănii.

BENEFICII JOJOBA: 

•ajută la vindecarea cicatricelor

•hidratează intens

•cu beneficii antibacteriene și proprietăți antioxidante

•echilibrează secreția de sebum și  înfundarea porii

•ajută la vindecarea rănilor

•are proprietăți antiinflamatoare

•calmează pielea afectată de arsuri solare



MOD DE ADMINISTRARE: Se umectează blana cu apă caldă, apoi se aplică şi se dispersează 
şamponul. După 5-10 minute de acţiune, şamponul se îndepărtează prin clătire repetată cu apă 
caldă. Se usucă blana cu un prosop sau cu aer cald.

PRECAUȚII: Spălaţi mâinile după utilizare! A nu se înghiţi! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 
A nu se refolosi flaconul după golire!

PĂSTRARE: Se păstrează în ambalaju închis, la temperatura camerei (15-25 ºC), ferit de 
umiditate.

VALABILITATE: 2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

PRODUCĂTOR: SC PROMEDIVET SRL SOVATA str: Lungă nr.46/G jud.Mureş

Tel/fax: 0265-570 831, office@promedivet.ro 
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