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 Pêlos longos, finos e com caimento: característicos de 

animais como os das raças Maltês, Shi-tzu e Yorkshire, por 

exemplo, necessitam de produtos capazes de restaurar os 

danos que ocorrem continuamente, até pela escovação. O 

esquema a seguir leva em conta esta necessidade de 

restauração: 

 Pré-lavagem com SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA 

COM REMOVEDOR DE ODORES para retirada de 

sujidades e resíduos químicos (poluição 

atmosférica, inclusive, e assim preparar o caminho 

para os efeitos dos produtos específicos) seguido de 

enxague. 

 SHAMPOO XTRA KERATIN otimizado para cães fará 

o estágio inicial da reparação dos pêlos. A 

queratina, entre outros ativos condicionantes, age 

reparando danos na cutícula e fortalecendo a 

estrutura dos pêlos diminuindo a quebra ou queda 

precoce da pelagem. Proceder ao enxague. 

 EASY COMB aplicado em toda a pelagem e com 

mais intensidade nos eventuais nós detectados. 

Esses nós, após a aplicação do produto, deverão ser 

massageados para que se desfaçam. Normalmente 

não é necessário o uso de ferramentas como 

desembolador. Não enxaguar. 

 Se a pelagem está em boas condições, e não seja 

necessário ou oportuno um tratamento de 

hidratação, o CREME PLATINUM CONDICIONADOR 

deve ser aplicado na pelagem ainda com o EASY 

COMB. Os dois produtos têm excelente sinergia e se 

beneficiam do mesmo tempo de molho que deve 

ser de no mínimo 3 minutos. Devido ao fato de que 

a tecnologia deste condicionador é inovadora (não 

contém gorduras) é possível a aplicação do produto 

puro (embora possa ser diluído) desde a raiz sem o 

risco de engordurar a pelagem. O enxague, que 

deve ser feito ao final do tempo de molho, é rápido 

e a secagem notavelmente facilitada ocasionando 

grande ganho de tempo. 
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o Uma informação técnica: as águas da 

rede pública são normalmente tratadas. 

É padrão que o pH da água esteja 

estabilizado entre 6,5 e 8,0 (alcalino, 

portanto). Para estabilizar nestes 

valores são adicionados de produtos 

capazes de neutralizar acidez. Ocorre 

que um bom condicionador deve ter 

caráter levemente ácido e será 

enfraquecido pela água de diluição. 

Então a recomendação correta deve ser 

se utilize o produto sem diluição o que, 

no final, trará o resultado de economia 

no uso do produto. 

 Quando é desejável um tratamento de hidratação 

para este tipo de pelagem (Maltês, Shi-tzu e 

Yorkshire, por exemplo) é recomendável o uso da 

máscara de hidratação INTENSIVE CARE que deve 

ser aplicada sobre o EASY COMB recomendado 

anteriormente. O molho preconizado é de 10 

minutos (no mínimo) seguido de enxague. A 

mesma tecnologia inovadora é aplicada neste 

produto, que também não tem adição de gorduras, 

e os benefícios no enxague e secagem também são 

alcançados. 


