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Com produtos projetados para uma ação coordenada, a linha ROYAL 

SHOWER se revela possuidora da estratégia mais inteligente. Com o 

objetivo de difundir as melhores maneiras de uso, elaborou-se este 

manual onde os profissionais podem usufruir da vivência dos técnicos 

e groomers dedicados a desenvolver aplicações em que resultados 

primorosos acontecem, não por acaso.



  Pag 2 

 

 

 

Banhos Royal  

 

A coordenação de efeitos dos produtos permite não apenas uma, mas 

várias estratégias do que podemos denominar de BANHO ROYAL. 

Assim, para cada situação há produtos perfeitamente adequados. É 

bom notar que muitas das soluções foram encontradas 

acompanhando o uso com o cliente final e não apenas através dos 

excelentes groomers que são nossos parceiros.  

 

 Peles sensíveis ou irritadas: recomenda-se o HYPPO 

SHAMPOO PARA CÃES E GATOS, PELES SENSÍVEIS E FILHOTES. 

O produto deve ser aplicado sem diluição massageando-se 

gentilmente a pelagem e enxaguar. Repetir a operação até a 

alcançar a formação de espuma rica e abundante. Cuidado 

especial deve ser dedicado ao enxague, com vistas a deixar a 

pele e anexos livres de qualquer resíduo. Podem ocorrer as 

seguintes situações: 

 Animais apenas irritados e sem tratamento: 

recomenda-se a aplicação do SHAMPOO PARA 

PELES SENSÍVEIS E FILHOTES como pré-lavagem, 

enxague, repetindo a operação. É importante que 

animais nestas condições não devem receber a 

aplicação de perfumes ou colorações. Pode ser 

aplicado o creme condicionador, se desejado. 

 Animais em tratamento medicamentoso: 

recomenda-se a aplicação do SHAMPOO PARA 

PELES SENSÍVEIS E FILHOTES como pré-lavagem, 

enxague, aplicação do shampoo medicamentoso e 

molho conforme recomendação do Médico 

Veterinário, enxague e nova aplicação do HYPPO 

SHAMPOO PARA CÃES E GATOS, PELES SENSÍVEIS 

E FILHOTES, com enxague. Se não houver feridas 

e/ou escaras na pele do animal pode ser aplicado o 

creme condicionador, se desejado. 
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 Filhotes: lavagem e enxague normais.   

 Mau odor: utilizar o SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA COM 

NEUTRALIZADOR DE ODORES como pré-lavagem. Em casos 

extremos recomenda-se repetir a operação até obtenção do 

resultado desejado. É importante frisar que a neutralização do 

odor ocorre por contato do produto com a molécula com a 

substância que ocasiona o mau odor e não há maneira de obter 

efeito residual. Assim, é conveniente estabelecer qual a causa 

do problema porque se esta for realimentada (secreções que se 

continuam a se depositar ou contato com materiais fétidos) 

novos banhos se farão necessários.  

o O SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA COM NEUTRALIZADOR 

DE ODORES é potencializado para remover sujidades e 

odores e tem, por isto mesmo, pouca atuação sobre o 

estado da pelagem. Convém prosseguir o banho com a 

aplicação dos produtos da linha ROYAL SHOWER: 

Shampoo Condicionador (com queratina) para os animais 

de pelos longos que necessitam restauração ou Shampoo 

Restaurador de Cores para animais em que o destaque 

das cores da pelagem seja o mais importante. 

  Oleosidade excessiva caracterizada por placas seborréicas 

de difícil remoção pelos tratamentos usuais (em gatos um 

problema típico é a cauda de garanhão). Recomenda-se o OIL 

CONTROL PRIMER PARA CONTROLE DE OLEOSIDADE 

EXCESSIVA aplicado antes do banho, no animal seco, através 

de massagem firme, mas suave, no local afetado. A retirada da 

oleosidade será evidente e rápida.  

 O banho deve prosseguir com a aplicação do 

SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA COM REMOVEDOR 

DE ODORES seguido shampoo escolhido entre a 

linha ROYAL SHOWER. É um fenômeno natural e é 

normal que os animais portadores deste tipo de 

problema voltem a apresentá-lo, mas a aplicação 

do condicionador da linha pode diminuir a 

intensidade da seborréia, por impedir efeito rebote. 

 Manchas (1) causadas por urina, lágrima ácida ou ração: 

Considere também o preconizado em item semelhante à pagina 
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14 deste manual. É recomendada a aplicação do Shampoo ALL 

TONES Branco Hiper dentro do seguinte esquema: 

 Lavagem prévia com SHAMPOO LIMPEZA 

PROFUNDA COM REMOVEDOR DE ODORES até a 

total remoção de sujidades, tantas vezes quanto 

necessário.  

 Aplicação do SHAMPOO ALL TONES Branco Hiper em 

primeiro lugar nos locais manchados. Usuários 

experientes podem usar o produto puro no local 

aplicando-o com o auxílio de uma esponja plástica 

(Scotch Brite ou semelhante). Bons resultados têm 

sido alcançados com alta diluição (12:1). De 

qualquer maneira é imperioso que a limpeza 

profunda tenha sido efetuada (oleosidade 

remanescente carreia pigmento 

descontroladamente), que se coloque apenas a 

quantidade de shampoo que se possa massagear 

imediatamente, evitando espalhar por áreas que 

fiquem aguardando. O molho preconizado é de 3 

minutos seguido de enxague. 

 Dependendo da intensidade a mancha irá clareando. 

A repetição da aplicação é mais proveitosa do que 

aplicar muito shampoo de uma só vez, portanto 

deve-se reaplicar o produto e enxaguar para ir 

acumulando efeitos. 

 Quando se julgar suficiente, a tonalização 

alcançada, aplicar o shampoo no animal todo 

mesmo que haja pêlos de cor diferente. Ao toque, é 

possível notar uma aspereza no pêlo que será 

tratada na fase seguinte.  

 Aplicação da máscara HYDRATE CARE em toda a 

pelagem aguardando um molho de 10 minutos. Ao 

mesmo tempo em que promove o fechamento 

perfeito das cutículas, os pêlos serão hidratados. 

 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 
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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 CONDICIONADOR que 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 CONDICIONADOR TOP DOGS 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. 

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, 



  Pag 6 

 

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 ROYAL 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. 

 Pelagem estruturada, encaracolada de qualquer 

comprimento: característicos de animais como os das raças 

Poodle e Binchon Frisée, por exemplo, necessitam de produtos 

capazes de restaurar os danos que ocorrem no dia a dia, sem 

alterar as características naturais dos pêlos.  

 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. 

 Aplicação do SHAMPOO RESTAURADOR DE CORES 

que tem ação favorável a todas as cores da 

pelagem, pois não descolore nem tinge os pelos. Se 

for o caso de manchas causadas por contato com 

urina, ração ou lágrima ácida deverá ser seguida a 

recomendação específica para o uso do Shampoo 

Tonalizante. Os ativos com a missão de reparar os 
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danos nos pêlos o fazem sem provocar aspecto 

“lambido” e indesejável. O shampoo precisa tempo 

para agir e um molho de pelo menos 3 minutos, é 

fundamental, seguido de enxague. 

 Se houver a ocorrência de nós é recomendável 

utilizar 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. 

 Em pelagens que estejam em bom estado e não 

seja necessário, ou oportuno, um tratamento de 

hidratação, o CONDICIONADOR TOP DOGS 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. 

 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 (Poodle e Binchon Frisée, 
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por exemplo) é recomendável o uso da máscara de 

hidratação ROYAL HYDRATE CARE que deve ser 

aplicada sobre o EASY COMB recomendado 

anteriormente. O efeito, desejado, será hidratar 

reduzindo o volume ao normal da raça sem deixar o 

pêlo pesado (possibilitando tosa na tesoura, 

inclusive). 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 rápida, também 

são alcançados. 

 Tratamento de nós: Feito com Easy Comb, que com o 

conteúdo em aminoácidos obtidos de fermentação de cana de 

açúcar possibilitar reparar as cutículas, ainda a seco antes do 

início do banho e também ainda úmido, antes da secagem.  

  Quando a intenção é promover a escovação antes 

do banho recomenda-se pulverizar os nós que 

forem detectados de com o produto até que se 

tornem úmidos. O produto tem uma ação muito boa 

sobre as cores (especialmente os dourados) então é 

recomendável pulverizar uma névoa sobre o animal 

e esperar que ela assente antes de iniciar a 

escovação.  

 Outra boa maneira de aplicação é usá-lo após os 

shampoos e antes de aplicar o condicionador. 

Pulverize sobre os nós detectados, espere pelo 

menos 30 segundos e massageie-os com as pontas 

dos dedos. Aplique também sobre o restante do 

animal, porque o produto acrescenta brilho. A 

melhora da superfície capilar possibilita desmanchar 

os nós. Sem enxaguar, aplique o condicionador e 

promova o molho habitual de pelo menos 3 

minutos, após o que, deverá ser efetuado o 

enxague e secagem.  

 Quando, e se, houver necessidade de aplicação a 

seco, ter em mente que o produto se acumulará 

sobre a superfície do pêlo, por falta de água sobre a 

pelagem para dissolvê-lo. Uma alternativa é retirar 
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o excesso com pano umedecido ou com a aplicação 

de calor nos locais. Esta última alternativa é a 

menos recomendável.     

 Cauda de garanhão: este fenômeno ocorre em gatos (ocorre 

em algumas fêmeas, mas principalmente machos em 

cobertura) e consiste na deposição de placas seborréicas 

provenientes de glândulas especializadas situadas na parte 

mais dorsal da cauda ao longo de seu comprimento. Há 

depósitos destas secreções também nos testículos e 

imediações. Estas secreções podem evoluir para tons bastante 

escuros bem parecidos com fungos. Shampoos são incapazes 

de promover a retirada. Abrasivos e esfoliantes como pastas 

para limpeza de mãos de mecânicos até retiram, mas ao preço 

de uma pelagem completamente detonada e de inevitáveis 

efeitos rebote. O nosso produto OIL CONTROL é bastante 

eficiente na retirada e controle desta secreção mas é preciso 

seguir o protocolo abaixo: 

o O animal deve estar seco. O produto não funciona 

diluído. O primeiro passo é abrir, com os dedos, a 

pelagem da cauda no sentido do comprimento do rabo e 

aplicar um fio do produto na região das glândulas que a 

secreção denunciará; 

o Com os dedos é necessário apertar o produto colocado 

contra o corpo da cauda. O produto não é shampoo e não 

funciona diluído. Ao apertar firme, mas suavemente, 

haverá a nítida percepção de que o produto se torna 

líquido sob pressão e que retorna a consistência tão logo 

esta cesse, impedindo que o depósito gorduroso volte ao 

local original. É possível sentir as placas se soltando. 

Procedimento semelhante deverá ser utilizado no restante 

da cauda e nas demais regiões onde houver depósitos. 

o Iniciar o banho com o shampoo recomendado e 

prosseguir com o condicionamento de praxe. Em relação 

ao produto semelhante do concorrente, a vantagem é 

que,além da maior eficiência, a pelagem obtida se 

apresentará em muito melhor condição. 

 Finalização profissional: com o animal tendo cumprido todas 

as etapas do banho, já seco e penteado, pulverize FINALL 
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COMB bem ao alto e deixe a nuvem atingir o penteado, Se 

desejar antes que seque auxilie com pente ou escova. Lembre-

se que a posição em que secar é que terá a memória. Se 

necessitar retirar o produto, basta um pano umedecido. Em 

região de olhos e mucosas é conveniente utilizar técnicas de 

pente, visto que o solvente é álcool de cereais e pode 

incomodar. Para tosa na tesoura as técnicas de pente são 

altamente recomendáveis. 

 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 
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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 

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. 

 Retirada de resíduos medicamentosos: Aplicar OIL 

CONTROL no animal seco, depositando quantidade suficiente 

sobre o local afetado e apertar com a ponta dos dedos, de 

modo a deslocar o depósito. O produto não é shampoo e não 

funciona diluído. Ao apertar firme, mas suavemente, haverá a 

nítida percepção de que o produto se torna líquido sob pressão 

e que retorna a consistência tão logo esta cesse, impedindo que 

o depósito gorduroso volte ao local original. Alguns produtos 

como a pomada de Nebacetin não respondem a aplicação do 

OIL CONTROL.  
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 Manchas (2) ocasionadas por contato com urina, rações 

pigmentadas e baba: Surpreendente o OIL CONTROL tem um 

efeito benéfico e muito rápido sobre as manchas acima. Não se 

tem uma idéia clara sobre o mecanismo de formação destas 

manchas. É evidente a formação de complexos muito 

resistentes à ação detergente dos shampoos que é vencida pelo 

mecanismo de ação do OIL CONTROL, simplesmente. O modo 

de uso continua sendo a aplicação no animal seco, com 

esfregação suave e firme, com tempo de ação de uns 5 minutos 

antes do enxague. O banho deverá prosseguir conforme a 

indicação (inclusive com os tratamentos de tonalização, se for o 

caso). 

 


