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 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 

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 CREME CONDICIONADOR PARA CÃES 

E GATOS 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 



  Pag 2 

 

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, 

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 

serão alcançados. 


