K9 Competition wordt gemaakt in Zweden. Om de keuze voor een milieuvriendelijk product makkelijk te maken worden alle K9 Competition
producten gemaakt van de beste natuurlijke ingrediënten. De K9 Competition Formule combineert de werkzame ingrediënten in perfecte
harmonie voor een optimale vochtbalans, voeding en vachtkwaliteit. De producten zijn makkelijk om mee te werken, met een sterke antiklit

K9 Aloë Vera Shampoo (pH 5,5)

K9 Aloë Vera Conditioner (pH 4,5)

Een natuurlijke, milde shampoo, zuinig in
gebruik. Heeft door de hoge concentratie zuivere Aloë
Vera een kalmerend effect op de huid.
Voorkomt en verzacht huidirritaties.
Voedt, zorgt voor een perfecte vochtbalans en
optimaliseert de vachtkwaliteit.
Aloë Vera Shampoo is geschikt voor alle soorten
huisdieren en vachttypes.
Veilig voor pups en kittens, en zowel geschikt voor
dagelijks gebruik als voor
vachten in showconditie. Verdunnen 1 op 20.

Zeer zuinig in gebruik en extreem voedend.
Geeft de vacht een prachtige glans, maakt het
ontklitten gemakkelijk en heeft een antistatisch
effect.
Optimaliseert het volume en herstelt de
vochtbalans.
Voor alle soorten huisdieren en
vachten, ook geschikt voor pups en kittens.
Verdunnen 1 op 40 en NIET uitspoelen!.

K9 Whiteness Shampoo (pH 6,5)

K9 Blackness Shampoo (pH 6,5)

Geeft de vacht een natuurlijke, glanzende
witte kleur zonder bleek.
Deze gebalanceerde formule met 100%
Aloë Vera, Vitamine B5 en Tarweproteïne werkt
kalmerend op de gevoelige huid, zorgt voor een
optimale vochtbalans en een gezonde,
gevoede vacht.
Zuinig in gebruik, langdurig resultaat van
showkwaliteit.
Verdunnen 1 op 10.

Neutraliseert verkleuring en accentueert de
natuurlijke, diep donkere kleur van de vacht.
Deze gebalanceerde formule met 100% Aloë
Vera, Vitamine B5 en Tarweproteïne kalmeert
de gevoelige huid, zorgt voor een optimale
vochtbalans en een gezonde, gevoede vacht.
Zuinig in gebruik en maakt vachtverzorging
makkelijk met een langdurig resultaat van
showkwaliteit.
Verdunnen 1 op 10.

K9 Copperness Shampoo (pH 6,5)

K9 Crisp Texture Shampoo (pH 5,5)

Neutraliseert verkleuring en accentueert de
natuurlijke diep rood-bruine kleur in de vacht.
Deze gebalanceerde formule met 100% Aloë
Vera, Tarweproteïne en D-Panthenol
kalmeert de gevoelige huid, zorgt voor een
optimale vochtbalans en een gezonde gevoede
vacht.
Zuinig in gebruik en maakt vachtverzorging
makkelijk met een perfect, langdurig resultaat
met showkwaliteit.
Verdunnen 1 op 10.

Voor ruwharige vachtsoorten. Brengt het natuurlijke
stevige gevoel in de vacht. Accentueert alle natuurlijke
kleuren en zorgt voor volume. Was zo vaak je wilt
zonder de vacht te beschadigen.
Met Aloë Vera om de huid te kalmeren en te
hydrateren. Ook zeer geschikt voor zachte, slappe
vachten die wel wat meer volume en versteviging
kunnen gebruiken.
Geeft de huid en vacht een frisse geur. Zowel voor
dagelijks gebruik als voor vachten in showconditie.
Verdunnen 1 op 18

K9 Strip Off Shampoo (pH 5,5)

K9 Crisp Mist Texturizer (pH 5,5)

Ontdoet de vacht en huid van alle soorten vuil en
olieresten. Deze diep reinigende shampoo verwijdert
op zeer milde manier in- en uitwendig vuil uit het
haar zodat de vacht niet meer verzwaard wordt en
daardoor zeer makkelijk te behandelen is.
Tevens wordt elke kleur geoptimaliseerd en wordt
ontklitten en ontwollen een stuk gemakkelijker!
Na gebruik van Strip Off Shampoo, altijd één van de
overige shampoos gebruiken, liefst in samenwerking
met de conditioner.
Verdunnen 1 op 20

Geeft extra stevigheid en structuur aan
vachten die wel wat volume en versteviging
kunnen gebruiken.
Sprayen en borstelen of, voor een nog beter resultaat...
de vacht insprayen
en föhnen.
Antistatisch, vochtinbrengend en
beschermt de vacht. Maakt het haar makkelijk
te kammen zonder dit te beschadigen.
Geeft een natuurlijke glans.
(Zonder alcohol.)

K9 Dematter Spray (pH 4,5)

K9 Intensive Coat Cure (pH 3,5)
Met krachtig Vitamine/Proteïne/Keratine Complex,
verhoogt het vochtgehalte voor het herstel dat
beschadigd en verwaarloosd haar nodig heeft.
Een rijk, diep-voedend masker met krachtige
vochtinbrengende ingrediënten.
Herstelt zelfs de meest beschadigde droge vacht!
Voedt het haar, structuur van de vacht wordt verbeterd,
evenals kleur en glans.
Kan
gebruikt worden als intensieve wekelijkse kuur,
of als tweemaandelijkse onderhoudsbehandeling.

Een instant conditioner spray met een magische
antistatische, ontklittende en vochtinbrengende
kracht.
Maakt alle vachttypes makkelijk te kammen
en geeft een prachtige glans. Voorkomt klitten voor
langere tijd. Perfect voor alle rassen. Geeft dat
extra show-effect op èlke vacht!

K9 Ear Cleanser Sensitive (pH 4,5)
Een uiterst zachte en effectieve manier
om de oren van je dier te reinigen.
Verwijdert oorsmeer, en werkt bij regelmatig
gebruik effectief bij het voorkomen van
oorproblemen.
Zonder alcohol of essentiële oliën.
Raadpleeg bij twijfel of in geval van
extreme irritatie altijd eerst uw dierenarts!

K9 Silk Shine (pH 4,5)
Geeft een briljante glans aan alle vachtsoorten.
Voorkomt klitvorming, gespleten haarpunten
en is antistatisch.
Verdeel een of twee druppels in je handpalm
en breng aan op de vacht.
Geeft droog en dof haar meteen een mooie
gezonde glans.
Perfect voor de show!

K9 Competition wordt gemaakt in Zweden. Om de keuze voor een milieuvriendelijk product makkelijk te maken worden alle K9 Competition
producten gemaakt van de beste natuurlijke ingrediënten. De K9 Competition Formule combineert de werkzame ingrediënten in perfecte
harmonie voor een optimale vochtbalans, voeding en vachtkwaliteit. De producten zijn makkelijk om mee te werken, met een sterke antiklit
werking en tijdbesparend. Ze zorgen voor een kortere droogtijd en langdurige, prachtige resultaten. K9 Competition is geschikt voor alle
diersoorten, vachtsoorten, pups en kittens.

Aloë Vera (100% puur gecertificeerd)
Is rijk aan mineralen, vitaminen en enzymen, eigenschappen:
• Antibacterieel en antischimmelwerking, ontstekingsremmend.
• Voorkomt roodheid, jeuk een droge huid. Verzorgend voor haar en huid en geeft de vacht een natuurlijke glans.
• Kalmerend effect op een geïrriteerde huid.
• Helend effect op wonden.
Vitamine B5 (D_Panthenol)
Het belangrijkste bestandsdeel bij huid- en vachtopbouw , vitaliseert de haarfolikels en de huid, eigenschappen:
• Vochtinbrengend, versterkt de huid, geeft natuurlijke glans.
• Voorkomt eczeem, jeuk, schilfers haaruitval, breekbaar haar en vergrijzing.
• Hersteld beschadigd haar, geeft volume en maakt borstelen makkelijker.
Tarweproteïne
• Bevordert gezonde huid en vacht, vitaliseert en verzacht de huid.
• Sterk vochtinbrengend.
• Voedend met een langdurig effect.
• Beschermt tegen vrije radicalen en versterkt de hoornlaag van het haar.
Nanoliposomen
De nano moleculen dragen bij aan een diep voedende verzorging in- en op de haarschaft. Wanneer al deze ingrediënten gecombineerd
worden hebben zij een elkaar versterkend effect en dit geeft optimale haar- en huidkwaliteit.
De zorgvuldig geteste formules zorgen voor de geweldige huid- en vacht kwaliteit die we met K9 willen bereiken.
De overige ingrediënten zijn eveneens plantaardig en maken hiermee K9Competition een milieuvriendelijke en diervriendelijke keuze.

