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 Hidratação extrema:   

o Preparação para exposição com o objetivo de 

promover o crescimento da pelagem: Após o banho 

conforme um dos esquemas mencionados neste manual, 

proceda à secagem quase total (apenas como termo de 

comparação 2/3). Aplique o Grow Up puro utilizando a 

ponta dos dedos, cuidando para que as raízes dos pêlos 

também recebam o produto. Deixe que o produto aja por 

pelo menos 15 minutos. Se houver excesso de produto 

retire com uma toalha (seca). Termine a secagem. Neste 

procedimento é normal que a animal tratado fique 

segregado de outros animais ou junto com outros animais 

submetidos ao mesmo tratamento. Há relatos disponíveis 

para Poodle Standard dando conta de que não houve 

embaraços durante 15 dias (sem escovação) e também 

que após 60 dias de uso verificou-se que o comprimento 

aumentou 7 cm. Em gatos a boa técnica (descoberta por 

Patrícia Akemi) consiste em fazer a diluição de 1 parte de 

Grow Up em 5 partes de água mineral e aplicar gotas com 

seringa (sem agulha) diretamente na superfície da pele 

para alcançar os bulbos capilares, sem o inconveniente de 

incorporara a todo o pelo. 

o Preparação para exposição com o objetivo de 

acrescentar peso à pelagem: Proceda ao banho 

conforme os esquemas mencionados neste manual. 

Seque o animal completamente. Promova a diluição de 

Grow Up utilizando 4 partes de água mineral (ou filtrada 

com carvão ativado) para 1 parte de Grow Up. Coloque a 

mistura num frasco dotado de bico pulverizador (tal como 

os utilizados no Easy Comb) Aplique sobre a pelagem do 

animal sem a necessidade de molhar o animal, apenas o 

suficiente apara que a escova ou pente deslize com 

facilidade. Escove com uma escova de pinos, repita 

periodicamente o procedimento final (não há necessidade 

de refazer todo o banho – que deve ser aplicado nos 

intervalos normais). 

o Preparação em Banho e Tosa com objetivo de doar 

brilho e “domar” pelagens rebeldes: Em primeiro lugar 
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utilize o Shampoo Limpeza Profunda com Neutralizador de 

Odores. Repita se julgar necessário. Enxague e retire o 

excesso de água com as mãos. Aplique Grow Up puro na 

pelagem desde a raiz até as pontas (neste sentido). Deixe 

agir por pelo menos 10 minutos (quanto mais, melhor). 

Na sequência aplique o shampoo Royal Shower de sua 

preferência, Enxague (não será necessário aplicar o 

creme condicionador) e seque.  Gatos se beneficiam 

muito deste esquema, inclusive no combate ao colar de 

ração no babador.  

o Usando como creme de pentear. O animal precisa 

estar limpo, mas não é necessário que a aplicação seja 

feita logo após o banho. Pode ser feita dias após o banho. 

Aplique muito pouca quantidade: algo como uma área 

semelhante a moeda de 1 real para um animal com 

bastante pelo. Com a ponta dos dedos aplique nas raízes 

e meio dos fios em vários locais. Considere que a 

quantidade deve ser muito pequena. Penteie (com escova 

ou pente) e reaplique nos locais onde notar que faltou 

produto. Em pouco tempo o GROW UP terá penetrado nos 

fios e o resultado será o condicionamento extremo. 

Evidentemente este procedimento acrescentará peso aos 

pelos e isto deve ser levado em consideração no efeito 

que se pretende obter. 


