
ProMediVet
 powstają w Transylwanii od prawie 20 lat

JUŻ TEJ JESIENI DOSTĘPNE W POLSCE!

  Charakteryzują się optymalnym stosunkiem ceny do jakości 
produktów,

  Pielęgnują i odżywiają skórę i sierść zwierzęcia,

  Zawierają wysokiej jakości, wyselekcjonowane składniki,

  Są oparte o naturalne wyciągi z roślin, takich jak: łopian, brzoza, 
skrzyp, orzech włoski, rumianek, szałwia, pokrzywa, wrotycz, 
kiełki zbóż i inne.

szaMpony 

SZAMPONY PROMEDIVET:
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Szampon dla psów i kotów 

Zalecenia: 
Szampon Pro-Vital z zawartością 0,5% olejku norkowego, prze-
znaczony dla psów i kotów. Pielęgnuje, chroni i odżywia skó-
rę i sierść zwierzęcia. Futro staje się łatwiejsze do rozczesania, 
błyszczące i jedwabiste. Składniki zawarte w szamponie z ła-
twością usuwają zanieczyszczenia i działają dezodorująco, po-
prawiając zapach.

Z OLEJKIEM
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Szampon dla psów i kotów 

Zalecenia: 
Szampon Pro-Vital Junior z 0,5% ekstraktem z kiełków psze-
nicy chroni wrażliwą skórę młodych zwierząt. Bardzo deli-
katny, niewywołujący podrażnień, przeznaczony do częste-
go stosowania. Składniki zawarte w szamponie z łatwością 
usuwają zanieczyszczenia i  działają dezodorująco, popra-
wiając zapach.

Z KIEŁKAMI PSZENICY
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Zalecenia: 
Szampon Pro-Vital Normal jest polecany do codziennej pielę-
gnacji sierści psów i  kotów. Składniki zawarte w szamponie 
z łatwością usuwają zanieczyszczenia i działają dezodorująco, 
poprawiając zapach.

Szampon dla psów i kotów 

NORMAL
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Zalecenia: 
 Szampon Pro-Vital z 0,5% ekstraktem rumianku tonizuje, re-
witalizuje i odświeża podrażnioną, wrażliwą skórę. Przezna-
czony do codziennej pielęgnacji sierści psów i  kotów. Nada-
je sierści jedwabisty połysk. Składniki zawarte w szamponie 
z łatwością usuwają zaniczyszczenia i działają dezodorująco, 
poprawiając zapach.

Szampon dla psów i kotów 

Z RUMIANKIEM
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Zalecenia: 
Szampon Herba-Vital  zalecany do pielęgnacji skóry i sier-
ści psów i  kotów. Dzięki bogatej zawartości ziół szampon 
oczyszcza skórę i sierść, poprawia kondycję włosa, zapobiega 
nadmiernemu złuszczaniu się naskórka, reguluje aktywność 
gruczołów łojowych i  potowych, a  włos pięknie się układa 
i  zyskuje zdrowy, lśniący wygląd. Składniki myjące zawarte 
w szamponie z łatwością usuwają zaniczyszczenia i działają 
dezodorująco, poprawiając zapach.

Szampon dla psów i kotów 

z wyciągiem ziołowym
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Zalecenia:  
Szampon Herba-Vital zalecany jest do pielęgnacji skóry, 
sierści, grzywy i ogona u koni. Dzięki bogatej zawartości ziół 
szampon oczyszcza skórę i sierść, poprawia kondycję włosa, 
zapobiega nadmiernemu złuszczaniu się naskórka, reguluje 
aktywność gruczołów łojowych i  potowych, a  włos pięknie 
się układa i zyskuje zdrowy, lśniący wygląd. Składniki myjące 
zawarte w szamponie z łatwością usuwają zanieczyszczenia 
i działają dezodorująco, poprawiając zapach.

Szampon dla KONI 

z wyciągiem ZIOŁOWYM



Zapytaj Doradcę Klienta MEDiVET  
lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. 

Zamawiaj online na www.medivet.pl


