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Produtos e características 

 

 

Com produtos projetados para uma ação coordenada, a linha ROYAL 

SHOWER se revela possuidora da estratégia mais inteligente..
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Apresentação dos produtos e suas características 

 Shampoo Tonalizante ALL TONES Branco Hiper: tem 

a capacidade de combater as manchas amareladas em 

pelagens brancas ou compostas causadas por urina, 

lágrima ácida e resíduo de ração. A diluição recomendada 

e de até 1 parte de shampoo para 12 partes de água 

potável e deve ser utilizado conforme o esquema de uso 

descrito em protocolos de banho. Recomenda-se que após 

a aplicação e no mesmo banho se utilize o Shampoo 

Restaurador de Cores que inicia o imediato fechamento 

das cutículas, aumentando os efeitos do tratamento. Se, 

na sequência se fizer uso da máscara Hidrate Care (pelos 

estruturados e volumosos ou esvoaçantes) ou Intensive 

Care (pelos lisos) se alcança o efeito de selagem das 

cutículas. 

 Shampoo Tonalizante ALL TONES Cobre Relux: tem a 

capacidade de despertar nuances acobreadas favorecendo 

cores quentes desde palha, dourados até fulvo. Não se 

trata de corante. A diluição recomendada e de até 1 parte 

de shampoo para 12 partes de água potável e deve ser 

utilizado conforme o esquema de uso descrito em 

protocolos de banho. Recomenda-se que após a aplicação 

e no mesmo banho se utilize o Shampoo Restaurador de 

Cores que inicia o imediato fechamento das cutículas, 

aumentando os efeitos do tratamento. Se, na sequência 

se fizer uso da máscara Hidrate Care (pelos estruturados 

e volumosos ou esvoaçantes) ou Intensive Care (pelos 

lisos) se alcança o efeito de selagem das cutículas. 

 Shampoo Tonalizante ALL TONES Sparkling Blue: 

tem a capacidade de despertar nuances que dependem da 

reflexão de espectro azul como preto, cinza e azul. Não se 

trata de corante. A diluição recomendada e de até 1 parte 

de shampoo para 12 partes de água potável e deve ser 

utilizado conforme o esquema de uso descrito em 

protocolos de banho. Recomenda-se que após a aplicação 

e no mesmo banho se utilize o Shampoo Restaurador de 

Cores que inicia o imediato fechamento das cutículas, 

aumentando os efeitos do tratamento. Se, na sequência 

se fizer uso da máscara Hidrate Care (pelos estruturados 
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e volumosos ou esvoaçantes) ou Intensive Care (pelos 

lisos) se alcança o efeito de selagem das cutículas. 

 Creme Condicionador para cães e gatos: fruto de uma 

importante inovação tecnológica com capacidade de doar 

volume sendo um produto completamente isento de 

gorduras. Este tipo de formulação permite um produto 

que pode ser aplicado puro na pelagem, embora seja 

possível a diluição na proporção de 5 partes de água para 

1 parte do produto. Por não engordurar a pelagem não 

está sujeito a erro de dosagem na aplicação nem por 

excesso de tempo de molho. Enxague fácil e secagem 

rápida com a obtenção de pelagem sedosa, brilhante e 

condicionada para o volumoso. Pode ser aplicado em 

preparações de animais geralmente avessos à deposição 

de gorduras, como gatos de diversas raças, cães das 

raças Poodle, Binchon Frisèe, Peke, Pomerânios, Spitz, 

Samoieda, Akita entre outros.. 

 Creme Platinun Condicionador para cães: fruto de 

uma importante inovação tecnológica com capacidade de 

desmaio na pelagem, com completo domínio da 

possibilidade de frizz ou ressecamento, significando melos 

possibilidade de embaraços ou novelos. Este tipo de 

formulação permite um produto que pode ser aplicado 

puro na pelagem, embora seja possível a diluição na 

proporção de 5 partes de água para 1 parte do produto. 

Graças a componentes de nanotecnologia, não está 

sujeito a erro de dosagem na aplicação nem por excesso 

de tempo de molho. Enxague fácil e secagem rápida com 

a obtenção de pelagem sedosa e brilhante e 

perfeitamente condicionada para o liso. Pode ser aplicado 

em preparações de animais que necessitam muito de 

pelagem lisa, desembaraçada e com “peso” adequado 

como York, Shih Tzu, Maltes, Setter, Afghan, Lhasa Apso 

entre outros.. 

 Dry Shower: banho a seco nas versões para cães e para 

gatos. Permite fazer a higiene dos animais no intervalo 

entre banhos, em filhotes, como preparação do campo 

cirúrgico e também no pós-operatório. Auxilia a 

escovação porque tem ação desembaraçante. 
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 Easy Comb: inovadora abordagem para desfazer os nós 

na pelagem. Trabalha também a úmido e tem a 

capacidade de abrilhantar as cores da pelagem com efeito 

adicional. Suas inovadoras capacidades permitem utilizar 

o mesmo produto para desembaraçar e auxiliar a 

escovação em cães, gatos  e eqüinos. 

 Grow UP: Foi  idealizado para colocar à disposição do 

criador, tratador ou handler um produto que possibilita 

efetuar os procedimentos de “cão no óleo” (gatos também 

são beneficiados por este produto), sem as habituais 

dificuldade de padronizar dosagem, obtendo desde 

crescimento de pelagem e desembaraçamento nos 

procedimentos pré exposição. No uso normal de banho e 

tosa possibilita também “domar” pelagens rebeldes. 

Resultado de nossa tecnologia de emulsão polimérica sem 

a adição de gorduras derivadas de petróleo. Esta 

tecnologia permite incorporar à estrutura capilar os ativos 

condicionantes. Devido à adição de óleos vegetais de 

altíssima qualidade, submetidos a criteriosos processos de 

extração, refino e purificação que preservam suas 

propriedades originais, tem o efeito de também alimentar 

os folículos pilosos resultando em surpreendente 

incremento na velocidade de crescimento capilar, além do 

efeito projetado para prevenir embaraçamento. Maneiras 

de usar são descritas no tópico Hidratação extrema.   

 Hydrate Care Floofy: máscara de hidratação capaz de 

hidratar e produzir volume com aspecto natural em 

animais com pelagem estruturada tais como Poodle, 

Binchon Frisée, Samoieda entre outras. No gato Persa 

permite obter a pelagem esvoaçante. Também é fruto de 

nossa tecnologia inovadora que permite produtos de alta 

substantividade sem a utilização de gorduras. Ativos de 

hidratação e reparação de cutículas permitem reparar 

pontas duplas e danos. 

 HYPPO Shampoo para cães e gatos, peles sensíveis 

e filhotes: elaborado com matérias primas, 

comprovadamente hipoalergênicas, é indicado para 

animais com histórico de irritação cutânea ou 

farmacodermias. Excelente para uso em filhotes. Não 

contém medicamentos.  
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 Intensive Care: máscara de hidratação de altíssimo 

desempenho, projetada para atender animais de pelos 

longos, lisos e finos como os cães das raças Maltês, Shi-

tzu, Lhasa Apso, Yorkshire entre outras. Elaborada com 

ativos obtidos de aveia, também não contém gorduras e 

proporciona o toque seco sedoso em pêlos fortalecidos e 

brilhantes. 

 OIL CONTROL primer para controle da oleosidade 

excessiva: Usufrui da impressionante tecnologia de 

peneiras moleculares que permitem a eliminação de 

gorduras difíceis sem efeitos colaterais indesejados 

especialmente nos casos de placas seborréicas, em 

especial a cauda de garanhão em gatos. Muito útil 

também na retirada de oleosidade excessiva em pontos 

da pelagem como pescoço, orelhas e abdômen. 

 Otimus gel de limpeza otológica: obtido com ácido 

láctico de grau farmacêutico, além de extratos vegetais, 

promove a limpeza de cerúmen e também a retirada de 

células mortas. O gel forma filme capaz de permanecer 

vários dias protegendo a estrutura. Adicionado de 

benzoato de denatônio, atua como educador devido ao 

sabor amargo. Podendo ser utilizado como avulsivante. 

 Shampoo Xtra Keratin: Disponível na versão para cães 

e também outra para gatos atendendo às sutis diferenças 

e necessidades destas espécies. Contém queratina como 

forte condicionador primário que inicia o tratamento dos 

pêlos danificados, inclusive pontas duplas. Contém 

também ativador óptico em quantidade capaz de efetuar 

a manutenção das cores naturais dos animais. Permite 

diluição de 5 partes de água potável para 1 parte de 

shampoo. Ótimos resultados quando utilizado em 

conjunto com o Shampoo Limpeza Profunda com 

Neutralizador de Odores como pré lavagem. 

 Shampoo Limpeza Profunda com Neutralização de 

Odores: Utiliza a tecnologia de peneiras moleculares que 

fazem deste produto o ideal para compor o protocolo de 

anhos como pré-lavagem, devido ao componente tenso 

ativo não iônico não provoca efeitos rebote, traduzindo 

em economia dos outros produtos do protocolo e duração 
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muito maior do banho efetuado.  Como já foi dito é 

indicado para a lavagem inicial onde é muito conveniente 

a retirada resíduos, inclusive de tratamentos anteriores, 

propiciando forte economia de produtos e também 

reduzindo o tempo total do banho. Permite diluição de 5 

(ou mais) partes de água potável para 1 parte de 

shampoo, embora possa ser utilizado puro, a critério do 

usuário. 

 Shampoo Restaurador de Cores: com conteúdo duplo 

de ativador óptico. É capaz de fazer resplandecer a beleza 

dos pêlos brancos ou compostos sem interferir 

negativamente, pois não é um clareador, com a cor preta 

ou dourada que, também, são beneficiadas por ativos 

específicos. Permite diluição de 5 partes de água potável 

para 1 parte de shampoo, embora possa ser utilizado 

puro, a critério do usuário.. Ótimos resultados quando 

utilizado em conjunto com o Shampoo Limpeza Profunda 

com Neutralizador de Odores como pré lavagem. Se 

usado após qualquer de nossos tonalizantes, inicia o 

imediato fechamento das cutículas, aumentando os 

efeitos do tratamento.  

 

  

 


