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

Considere também o preconizado em item semelhante à pagina 

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. 

 Manchas (2) ocasionadas por contato com urina, rações 

pigmentadas e baba: Surpreendente o OIL CONTROL tem um 
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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). 

 


