
Shampoo voor witte vachten

 Technische Info

00210 (50ml)

Ingrediënten
Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, decylglucoside, PHENOXYE-Thanol, 
natriumchloride, glycerine, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACHARIDEN, limoneen, 
linalool ACID VIOLET 43, Aloë barbadensisbladextract SAP VAN 
POEDER, citroenzuur, panthenol, HEXYL CINNAMAL, 
benzylsalicylaat, PROPYLE-NE gLYCOL, CI 27755, 
joodpropynylbutylcarbamaat, natriumhydroxide, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUMNITRAAT, 
isopropylalcohol, magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Omschrijving
De shampoo voor witte vachten van PETUXE, is ontwikkeld als een wit 
versterkend product, PH gestabiliseerd op 7'2, met een grote nuancerende 
kracht en herstel van de natuurlijke witte tint. Tegelijkertijd vitaliserend 
met een optimale mate van hydratatie voor de verzorging van de huid en 
vacht.    De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische Aloë 
Vera als basis voor hydratatie en huidverzorging, panthenol om te 
hydrateren en te revitaliseren, plantaardige oligosacchariden en als een 
unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water, de verdunde vorm die het meest wordt aanbevolen door 
Petuxe Grooming Team. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de 
hele vacht grondig in warm water te laten weken. Maak als eerste stap een 
hygiënebad met Petuxe voor alle soorten vacht of Petuxe krachtige diepe 
reiniging, en een tweede bad met Petuxe Whites, breng de shampoo aan. 
Op alle delen van de hond of kat, beginnend met de benen, het lichaam en 
tenslotte het hoofd, met speciale aandacht voor de tere gebieden ogen, 
neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, om over 
te gaan tot een spoeling met licht warm water of als het seizoen het 
toelaat water op kamertemperatuur, herhaal dezelfde handeling indien 
nodig.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom 
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch. 
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

EAN13  8420212002104
DUN 14 18420212002101
GEWICHT (kg) 0,055
AFMETINGEN (mm) 180 x 92 x 0
ANTAL PER DOOS 120
DOZEN PER PALLET ---------------

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00220 (200ml)

Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, decylglucoside, PHENOXYE-Thanol, 
natriumchloride, glycerine, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACHARIDEN, limoneen,
linalool ACID VIOLET 43, Aloë barbadensisbladextract SAP VAN 
POEDER, citroenzuur, panthenol, HEXYL CINNAMAL, 
benzylsalicylaat, PROPYLE-NE gLYCOL, CI 27755, 
joodpropynylbutylcarbamaat, natriumhydroxide, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUMNITRAAT,
isopropylalcohol, magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE
.

EAN13  8420212002203
DUN 14 18420212002200

0,231
50 x 50 x 161
6
441
2646

Technische Info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS

DOZEN PER PALLET
AANTAL  PER PALLET

Ingrediënten     

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor witte vachten  

Omschrijving
De shampoo voor witte vachten van PETUXE, is ontwikkeld als een wit 
versterkend product, PH gestabiliseerd op 7'2, met een grote nuancerende 
kracht en herstel van de natuurlijke witte tint. Tegelijkertijd vitaliserend 
met een optimale mate van hydratatie voor de verzorging van de huid en 
vacht.    De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische Aloë 
Vera als basis voor hydratatie en huidverzorging, panthenol om te 
hydrateren en te revitaliseren, plantaardige oligosacchariden en als een 
unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water, de verdunde vorm die het meest wordt aanbevolen door 
Petuxe Grooming Team. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de 
hele vacht grondig in warm water te laten weken. Maak als eerste stap een 
hygiënebad met Petuxe voor alle soorten vacht of Petuxe krachtige diepe 
reiniging, en een tweede bad met Petuxe Whites, breng de shampoo aan. 
Op alle delen van de hond of kat, beginnend met de benen, het lichaam en 
tenslotte het hoofd, met speciale aandacht voor de tere gebieden ogen, 
neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, om over 
te gaan tot een spoeling met licht warm water of als het seizoen het 
toelaat water op kamertemperatuur, herhaal dezelfde handeling indien 
nodig..

Certificaties

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00230 (500ml)

Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, decylglucoside, PHENOXYE-Thanol, 
natriumchloride, glycerine, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACHARIDEN, limoneen,
linalool ACID VIOLET 43, Aloë barbadensisbladextract SAP VAN 
POEDER, citroenzuur, panthenol, HEXYL CINNAMAL, 
benzylsalicylaat, PROPYLE-NE gLYCOL, CI 27755, 
joodpropynylbutylcarbamaat, natriumhydroxide, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUMNITRAAT,
isopropylalcohol, magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE
.

EAN13  8420212002302
DUN 14 18420212002309

0,5408
59 x 59 x 203
6
190
1140

Technische Info

GEWICHT  (kg)
AFMETINGEN  (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor witte vachten

Omschrijving
De shampoo voor witte vachten van PETUXE, is ontwikkeld als een 
witversterkend product, PH gestabiliseerd op 7'2, met een grote 
nuancerendekracht en herstel van de natuurlijke witte tint. Tegelijkertijd 
vitaliserendmet een optimale mate van hydratatie voor de verzorging van 
de huid envacht. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, 
biologische AloëVera als basis voor hydratatie en huidverzorging, 
panthenol om tehydrateren en te revitaliseren, plantaardige 
oligosacchariden en als eenunieke finishing touch van PETUXE, een 
essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing
Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de 
nattevacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 
keer heetwater, de verdunde vorm die het meest wordt aanbevolen 
door PetuxeGrooming Team. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen 
om de hele vachtgrondig in warm water te laten weken. Maak als eerste 
stap een hygiënebadmet Petuxe voor alle soorten vacht of Petuxe 
krachtige diepe reiniging, eneen tweede bad met Petuxe Whites, breng 
de shampoo aan. Op alle delenvan de hond of kat, beginnend met de 
benen, het lichaam en tenslotte hethoofd, met speciale aandacht voor de 
tere gebieden ogen, neus en oren, activeer het product door krachtig te 
wrijven, om over te gaan tot een spoeling met licht warm water of als het 
seizoen het toelaat water op kamertemperatuur, herhaal dezelfde 
handeling indien nodig.

Certificaties

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00250 (5000ml)

Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, decylglucoside, PHENOXYE-Thanol, 
natriumchloride, glycerine, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACHARIDEN, limoneen,
linalool ACID VIOLET 43, Aloë barbadensisbladextract SAP VAN 
POEDER, citroenzuur, panthenol, HEXYL CINNAMAL, 
benzylsalicylaat, PROPYLE-NE gLYCOL, CI 27755, 
joodpropynylbutylcarbamaat, natriumhydroxide, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUMNITRAAT,
isopropylalcohol, magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE

EAN13  8420212002500
DUN 14 18420212002507

5,285
183 x 125 x 287
4
32
128

 Technische Info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS

DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

INGREDIENTS

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:
: • GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.

• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor witte vachten

Omschrijving
TDe shampoo voor witte vachten van PETUXE, is ontwikkeld als een wit 
versterkend product, PH gestabiliseerd op 7'2, met een grote nuancerende 
kracht en herstel van de natuurlijke witte tint. Tegelijkertijd vitaliserend 
met een optimale mate van hydratatie voor de verzorging van de huid en 
vacht. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische Aloë 
Vera als basis voor hydratatie en huidverzorging, panthenol om te 
hydrateren en te revitaliseren, plantaardige oligosacchariden en als een 
unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

.

Gebruiksaanwijzing
Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water, de verdunde vorm die het meest wordt aanbevolen door 
Petuxe Grooming Team. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de 
hele vacht grondig in warm water te laten weken. Maak als eerste stap een 
hygiënebad met Petuxe voor alle soorten vacht of Petuxe krachtige diepe 
reiniging, en een tweede bad met Petuxe Whites, breng de shampoo aan. 
Op alle delen van de hond of kat, beginnend met de benen, het lichaam en 
tenslotte het hoofd, met speciale aandacht voor de tere gebieden ogen, 
neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, om over 
te gaan tot een spoeling met licht warm water of als het seizoen het 
toelaat water op kamertemperatuur, herhaal dezelfde handeling indien 
nodig. .

Certificaties

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Shampoo voor alle vachten

Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, PARFUM, glycerine, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACHARIDEN, hydroxypropylguar hydroxypropyl- 
trimoniumchloride, natriumbenzoaat, POLYQUATERNIUM-10 
polyquaternium-7, tocoferylacetaat propyleenglycol HEXYL 
CINNAMAL, benzylsalicylaat, citroenzuur, panthenol, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, ALPHA-isomethyl ionon, LINALOOL, 
natriumhydroxide, LIMONENE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, isopropylalcohol, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE..

   De PETUXE-shampoo voor alle vachttypes is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een pH gestabiliseerd op 7,4, goed wasbaar, 
hydraterend en vitaliserend. Voor elk type vacht. De belangrijkste 
kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als hydratatiebasis, 
vitamine E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002111
DUN 14 ---------------

0,055
158 x 92 x 0
120
---------------
---------------

 00211 (50ml)

Technische info

GEWICHT( kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
alle delen van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en 
het laatste hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, 
ogen, neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te 
spoelen met licht lauw water of als het seizoen van het jaar water op 
kamertemperatuur  het 

toelaat

Certificaties



00221 (200ml)

 Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, PARFUM, glycerine, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACHARIDEN, hydroxypropylguar hydroxypropyl- 
trimoniumchloride, natriumbenzoaat, POLYQUATERNIUM-10 
polyquaternium-7, tocoferylacetaat propyleenglycol HEXYL 
CINNAMAL, benzylsalicylaat, citroenzuur, panthenol, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, ALPHA-isomethyl ionon, LINALOOL, 
natriumhydroxide, LIMONENE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, isopropylalcohol, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

EAN13  8420212002210
DUN 14 18420212002217

0,2355
50 x 50 x 161
6 
441
2646

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor alle vachten

   De PETUXE-shampoo voor alle vachttypes is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een pH gestabiliseerd op 7,4, goed wasbaar, 
hydraterend en vitaliserend. Voor elk type vacht. De belangrijkste 
kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als hydratatiebasis, 
vitamine E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum..

APPLICATION MODE

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
alle delen van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en 
het laatste hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, 
ogen, neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te 
spoelen met licht lauw water of als het seizoen van het jaar water op 
kamertemperatuur toelaat.

Certificaties



0231 (500ml)

Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, PARFUM, glycerine, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACHARIDEN, hydroxypropylguar hydroxypropyl- 
trimoniumchloride, natriumbenzoaat, POLYQUATERNIUM-10 
polyquaternium-7, tocoferylacetaat propyleenglycol HEXYL 
CINNAMAL, benzylsalicylaat, citroenzuur, panthenol, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, ALPHA-isomethyl ionon, LINALOOL, 
natriumhydroxide, LIMONENE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, isopropylalcohol, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE..

EAN13  8420212002319
DUN 14 18420212002316

0,5562
59 x 59 x 203
6 
190
1140

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS

BDOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor alle vachten

   De PETUXE-shampoo voor alle vachttypes is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een pH gestabiliseerd op 7,4, goed wasbaar, 
hydraterend en vitaliserend. Voor elk type vacht. De belangrijkste 
kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als hydratatiebasis, 
vitamine E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum..

Gebruiksaanwijzing

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
alle delen van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en 
het laatste hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, 
ogen, neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te 
spoelen met licht lauw water of als het seizoen van het jaar water op 
kamertemperatuur toelaat.

Certificaties



00251 (5000ml)

 Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, PARFUM, glycerine, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACHARIDEN, hydroxypropylguar hydroxypropyl- 
trimoniumchloride, natriumbenzoaat, POLYQUATERNIUM-10 
polyquaternium-7, tocoferylacetaat propyleenglycol HEXYL 
CINNAMAL, benzylsalicylaat, citroenzuur, panthenol, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, ALPHA-isomethyl ionon, LINALOOL, 
natriumhydroxide, LIMONENE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, isopropylalcohol, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

EAN13  8420212002517
DUN 14 18420212002514

5,24
183 x 125 x 287
4 
32
128

Número registro zoosanitario: 10609-H      /      Número registro: HCM-MUZ-10054

Technische info

GEWICHT(kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10609-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor alle vachten

   De PETUXE-shampoo voor alle vachttypes is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een pH gestabiliseerd op 7,4, goed wasbaar, 
hydraterend en vitaliserend. Voor elk type vacht. De belangrijkste 
kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als hydratatiebasis, 
vitamine E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum..

Gebruiksaanwijzing

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
alle delen van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en 
het laatste hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, 
ogen, neus en oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te 
spoelen met licht lauw water of als het seizoen van het jaar water op 
kamertemperatuur toelaat.

Certificaties



Voedend masker voor alle vachten

00261 (300ml)

Water, cetearylalcohol, Behentrimonium CHLORIDE, 
ISOPENTYLDIOL, sorbitol, glycerine, cetylpalmitaat, isopropylalcohol, 
PARFUM, fenoxyethanol, Aloë barbadensisbladextract SAP VAN 
POEDER, panthenol, limoneen, linalool BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, joodpropynylbutylcarbamaat, Olea europaea 
extract, natriumhydroxide, KALIUMSORBAAT, 
NATRIUMBENZOAATmAGNESIUMNITRAAT, Olea europaea 
fruitolie, isopropylalcohol, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE..

    Het PETUXE hydraterende masker voor alle vachttypes is ontwikkeld als 
een neutraal product, met een goede hydraterende kracht en glans. Voor 
elk type vacht. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfbladextracten en aloë vera als hydratatiebasis, vitamine E om kracht en 
glans te geven, vitamine B5, panthenol om te hydrateren en revitaliseren, 
glycerine en als een unieke finishing touch van PETUXE, een ontspannend 
essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002616
DUN 14 18420212002613

0,33
48 x 48 x 197
6 
--------------
--------------

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, het wordt na het baden aangebracht 
met de shampoo die is aangegeven voor het type vacht, de eerste stap is 
met het masker te mengen, voor kleine honden raden we aan een 500ml 
flesje te gebruiken voor grote honden 1l.  We doen een beetje heet water in 
de fles, voor kleine honden doen we twee dosissen (pompjes),  Petuxe-
masker, als het groot is 4 dosissen (pompjes), schudden krachtig om het 
masker te emulgeren, eenmaal geëmulgeerd, vullen we de pot volledig, 
gelden voor de hele hond met een zachte massage en 5 minuten laten 
inwerken, afspoelen en drogen. Voor honden met bepaalde gewichten, 
laten met het spoelen een beetje residu achter, zodat we de dosissen 
moeten aanpassen om meer consistentie aan het haar krijgen.

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:
: • GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.

• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Certificaties



00262 (1000ml)

  Water, cetearylalcohol, Behentrimonium CHLORIDE, 
ISOPENTYLDIOL, sorbitol, glycerine, cetylpalmitaat, isopropylalcohol, 
PARFUM, fenoxyethanol, Aloë barbadensisbladextract SAP VAN 
POEDER, panthenol, limoneen, linalool BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, joodpropynylbutylcarbamaat, Olea europaea 
extract, natriumhydroxide, KALIUMSORBAAT, 
NATRIUMBENZOAATmAGNESIUMNITRAAT, Olea europaea 
fruitolie, isopropylalcohol, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

EAN13  8420212002623
DUN 14 18420212002620

1,0726
83 X 83 X 252
12 
10
128

TECHNICAL DATA

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:
: • GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.

• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:    /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Voedend masker voor alle vachten

    Het PETUXE hydraterende masker voor alle vachttypes is ontwikkeld als 
een neutraal product, met een goede hydraterende kracht en glans. Voor 
elk type vacht. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfbladextracten en aloë vera als hydratatiebasis, vitamine E om kracht en 
glans te geven, vitamine B5, panthenol om te hydrateren en revitaliseren, 
glycerine en als een unieke finishing touch van PETUXE, een ontspannend 
essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, het wordt na het baden aangebracht 
met de shampoo die is aangegeven voor het type vacht, de eerste stap is 
met het masker te mengen, voor kleine honden raden we aan een 500ml 
flesje te gebruiken voor grote honden 1l. We doen een beetje heet water in 
de fles, voor kleine honden doen we twee dosissen (pompjes),  Petuxe-
masker, als het groot is 4 dosissen (pompjes), schudden krachtig om het 
masker te emulgeren, eenmaal geëmulgeerd, vullen we de pot volledig, 
gelden voor de hele hond met een zachte massage en 5 minuten laten 
inwerken, afspoelen en drogen. Voor honden met bepaalde gewichten, 
laten met het spoelen een beetje residu achter, zodat we de dosissen 
moeten aanpassen om meer consistentie aan het haar krijgen.

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Certificaties



 Twee fase conditioner voor alle vachten

0263 (300ml)

    Water, Cyclopentasiloxane, propyleenglycol, PARFUM, glycerine, 
DIMETHICONE, FENOXYETHANOL, fenyl TRIME-THICONE, 
DIMETHICONE / VINYL DIMETHICONE kruispolymeer, PEG-12 
DIMETHICONE, POLYQUATERNIUM-6, Chlorphenesin, 
LIMONENE, cetrimoniumchloride, LINALOOL, BUTYLPHEN-YL 
METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, 
BENZYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN / 
TARWE / -SOY AMINOZUREN, C12-14 PARETH-12, CINNAMAL, 
CITRAAL, NATRIUM HYDROXIDE, EUGENOL, GERANIOL, 
SORBIC ACID..

   De tweefasige conditioner voor alle vachttypes van PETUXE, is 
ontwikkeld als een neutraal product, met een geweldige hydratatie en 
glans, die ons helpt bij het borstelen, ontwarren en drogen. Geschikt voor 
elk type vacht. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfbladextracten als hydratatiebasis, vitamine E om kracht en glans te 
geven, panthenol om te hydrateren en revitaliseren, en als unieke finishing 
touch van PETUXE, een ontspannend essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002630
DUN 14 18420212002637

0,338
48 x 48 x 203
6 
--------------
--------------

TECHNICAL DATA

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

   Dit is een professioneel product, dat aangebracht wordt in twee 
verschillende stadia van de voorbereiding van de vacht. De eerste stap is 
altijd het product schudden, aangezien het een tweefasen is die moet 
worden geactiveerd voordat het product wordt aangebracht. Een eerste fase 
als hulpmiddel bij onderhoudsborstelen of borstelen voor het baden, om 
knopen te helpen verwijderen. Een tweede afwerkingsfase, met de 
halfvochtige laag in het droogproces, om het drogen en borstelen te 
vergemakkelijken.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:
: • GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.

• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



 Twee fase conditioner voor alle vachten

    Water, Cyclopentasiloxane, propyleenglycol, PARFUM, glycerine, 
DIMETHICONE, FENOXYETHANOL, fenyl TRIME-THICONE, 
DIMETHICONE / VINYL DIMETHICONE kruispolymeer, PEG-12 
DIMETHICONE, POLYQUATERNIUM-6, Chlorphenesin, 
LIMONENE, cetrimoniumchloride, LINALOOL, BUTYLPHEN-YL 
METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, 
BENZYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN / 
TARWE / -SOY AMINOZUREN, C12-14 PARETH-12, CINNAMAL, 
CITRAAL, NATRIUM HYDROXIDE, EUGENOL, GERANIOL, 
SORBIC ACID.

   De tweefasige conditioner voor alle vachttypes van PETUXE, is 
ontwikkeld als een neutraal product, met een geweldige hydratatie en 
glans, die ons helpt bij het borstelen, ontwarren en drogen. Geschikt voor 
elk type vacht. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfbladextracten als hydratatiebasis, vitamine E om kracht en glans te 
geven, panthenol om te hydrateren en revitaliseren, en als unieke finishing 
touch van PETUXE, een ontspannend essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002654
DUN 14 18420212002651

1,0713
83 x 83 x 235
12
50
600

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

   Dit is een professioneel product, dat aangebracht wordt in twee 
verschillende stadia van de voorbereiding van de vacht. De eerste stap is 
altijd het product schudden, aangezien het een tweefasen is die moet 
worden geactiveerd voordat het product wordt aangebracht. Een eerste fase 
als hulpmiddel bij onderhoudsborstelen of borstelen voor het baden, om 
knopen te helpen verwijderen. Een tweede afwerkingsfase, met de 
halfvochtige laag in het droogproces, om het drogen en borstelen te 
vergemakkelijken.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10832-H      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

0265 (1000ml)
ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY



Kleurversterkende shampoo

00222 (200ml)

Water, natriumlaurethsulfaat, kokoamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, 
PARFUM, glycerine, ethylhexylmethoxycinnamaat, 
HYDROXYPROPYL guarhydroxypropyltrimoniumchloride, 
POLYQUATERNIUM-10, natriumbenzoaat, tocoferylacetaat, 
propyleenglycol, STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDI- 
monium oligosacchariden, citroenzuur, pANTHENOL, 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN / tarwe / SOY 
aMINOZUREN, ascorbylpalmitaat, benzylsalicylaat, HEXYL 
CINNAMAL, natriumhydroxide, Camellia sinensis extract, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, fenoxyethanol, isopropyl ALCO-HOL , 
MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINON, CI 16185, 
SORBINEZUUR, BHT, CI 19140.

    De PETUXE kleurversterkende shampoo is ontwikkeld als een neutraal 
product, met PH gestabiliseerd op 7,5, goede reiniging, hydratatie en 
vitaliserend vermogen. Om de kleur van alle vachten tot leven te brengen. 
De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als 
hydratatiebasis, groene thee-extract, aminozuren uit soja, maïs en tarwe 
om vitaliteit te geven, vitamine B5 en E om kracht en glans te geven, 
vitamine C, antioxidanten om de kleur te beschermen, panthenol om te 
hydrateren en revitaliseren, bescherming tegen de zon om de kleur van de 
vacht te verzorgen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een 
essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002227
DUN 14 18420212002224

0,2318
50 x 50 x 161
6
441
2646

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS

BDOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10606-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer heet 
water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht grondig te 
bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op alle delen 
van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

Certificaties



00232 (500ml)

EAN13  8420212002326
DUN 14 18420212002323

0,5532
59 x 59 x 203
6
190
1140

Technische info

GEWICHT(kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS

BDOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10606-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Kleurversterkende shampoo

    De PETUXE kleurversterkende shampoo is ontwikkeld als een neutraal 
product, met PH gestabiliseerd op 7,5, goede reiniging, hydratatie en 
vitaliserend vermogen. Om de kleur van alle vachten tot leven te brengen. 
De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als 
hydratatiebasis, groene thee-extract, aminozuren uit soja, maïs en tarwe 
om vitaliteit te geven, vitamine B5 en E om kracht en glans te geven, 
vitamine C, antioxidanten om de kleur te beschermen, panthenol om te 
hydrateren en revitaliseren, bescherming tegen de zon om de kleur van de 
vacht te verzorgen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een 
essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Water, natriumlaurethsulfaat, kokoamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, 
PARFUM, glycerine, ethylhexylmethoxycinnamaat, 
HYDROXYPROPYL guarhydroxypropyltrimoniumchloride, 
POLYQUATERNIUM-10, natriumbenzoaat, tocoferylacetaat, 
propyleenglycol, STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDI- 
monium oligosacchariden, citroenzuur, pANTHENOL, 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN / tarwe / SOY 
aMINOZUREN, ascorbylpalmitaat, benzylsalicylaat, HEXYL 
CINNAMAL, natriumhydroxide, Camellia sinensis extract, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, fenoxyethanol, isopropyl ALCO-HOL , 
MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINON, CI 16185, 
SORBINEZUUR, BHT, CI 19140.

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer heet 
water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht grondig te 
bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op alle delen 
van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

ICertificaties



00252 (5000ml)

EAN13  8420212002524
DUN 14 18420212002521

5,275
183 x 125 x 287
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10606-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Kleurversterkende shampoo

    De PETUXE kleurversterkende shampoo is ontwikkeld als een neutraal 
product, met PH gestabiliseerd op 7,5, goede reiniging, hydratatie en 
vitaliserend vermogen. Om de kleur van alle vachten tot leven te brengen. 
De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische olijfolie als 
hydratatiebasis, groene thee-extract, aminozuren uit soja, maïs en tarwe 
om vitaliteit te geven, vitamine B5 en E om kracht en glans te geven, 
vitamine C, antioxidanten om de kleur te beschermen, panthenol om te 
hydrateren en revitaliseren, bescherming tegen de zon om de kleur van de 
vacht te verzorgen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een 
essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing
    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer heet 
water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht grondig te 
bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op alle delen 
van de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Water, natriumlaurethsulfaat, kokoamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, decylglucoside, natriumchloride, 
PARFUM, glycerine, ethylhexylmethoxycinnamaat, 
HYDROXYPROPYL guarhydroxypropyltrimoniumchloride, 
POLYQUATERNIUM-10, natriumbenzoaat, tocoferylacetaat, 
propyleenglycol, STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDI- 
monium oligosacchariden, citroenzuur, pANTHENOL, 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN / tarwe / SOY 
aMINOZUREN, ascorbylpalmitaat, benzylsalicylaat, HEXYL 
CINNAMAL, natriumhydroxide, Camellia sinensis extract, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, mAGNESIUMNITRAAT, 
Olea europaea fruitolie, fenoxyethanol, isopropyl ALCO-HOL , 
MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINON, CI 16185, 
SORBINEZUUR, BHT, CI 19140.Certificaties



Shampoo voor puppy's

00223 (200ml)

    Water, natriumlaurethsulfaat, natriumchloride, DECYLGLUCOSIDE, 
natrium, cocoamfoacetaat, glycerine, 
PARFUM, HYDROXYPROPYL G UAR HYDROXYPRO 
PYLTRIMONIUM chloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, aloë BARBADENSIS LEA JUICE POEDER, 
citroenzuur, LIMONENE, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, calciumpantothenaat , PYRIDOXINE HCL, 
NATRIUMHYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, CI 
19140, MAGNESIUMNITRAAT, NIACINAMIDE, 
ISOPROPYLALCOHOL, MAGNESIUMCHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINON, CI 16185.

    De PETUXE puppy's shampoo is ontwikkeld als een neutraal product, 
met een PH gestabiliseerd op 7,5, goed reinigend, hydraterend en 
vitaliserend. Voor jongere huiden en ontwikkelende vachten. De 
belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische Aloë Vera als 
hydratatiebasis, vitamine B6, niacinamide dat extra voeding toedient om 
kracht en glans te geven, de meest delicate shampoo is voor de 
allerkleinsten, en de unieke finishing touch van PETUXE, een frisse en 
langdurig essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002234
DUN 14 18420212002231

0,2391
50 x 50 x 161
6
441
2646

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN(mm)
UNITS PER BOX
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer heet 
water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht grondig te 
bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op de hond of 
kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste hoofd, met 
speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en oren, activeer 
het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw water of 
als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10604-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00233 (500ml)

EAN13  8420212002233
DUN 14 18420212002230

0,5547
59 x 59 x 203
6
190
1140

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10604-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor puppies

    De PETUXE puppies shampoo is ontwikkeld als een neutraal product, 
met een PH gestabiliseerd op 7,5, goed reinigend, hydraterend en 
vitaliserend. Voor jongere huiden en ontwikkelende vachten. De 
belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische Aloë Vera als 
hydratatiebasis, vitamine B6, niacinamide dat extra voeding toedient om 
kracht en glans te geven, de meest delicate shampoo is voor de 
allerkleinsten, en de unieke finishing touch van PETUXE, een frisse en 
langdurig essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt  of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Water, natriumlaurethsulfaat, natriumchloride, DECYLGLUCOSIDE, 
natrium, cocoamfoacetaat, glycerine, 
PARFUM, HYDROXYPROPYL G UAR HYDROXYPRO 
PYLTRIMONIUM chloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, aloë BARBADENSIS LEA JUICE POEDER, 
citroenzuur, LIMONENE, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, calciumpantothenaat , PYRIDOXINE HCL, 
NATRIUMHYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, CI 
19140, MAGNESIUMNITRAAT, NIACINAMIDE, 
ISOPROPYLALCOHOL, MAGNESIUMCHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINON, CI 16185.



00253 (5000ml)

EAN13  8420212002531
DUN 14 18420212002538

5,295
183 x 125 x 287
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:
: • GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.

• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10604-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor puppies

    De PETUXE puppies shampoo is ontwikkeld als een neutraal product, 
met een PH gestabiliseerd op 7,5, goed reinigend, hydraterend en 
vitaliserend. Voor jongere huiden en ontwikkelende vachten. De 
belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische Aloë Vera als 
hydratatiebasis, vitamine B6, niacinamide dat extra voeding toedient om 
kracht en glans te geven, de meest delicate shampoo is voor de 
allerkleinsten, en de unieke finishing touch van PETUXE, een frisse en 
langdurig essentieel parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt  of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    Water, natriumlaurethsulfaat, natriumchloride, DECYLGLUCOSIDE, 
natrium, cocoamfoacetaat, glycerine, 
PARFUM, HYDROXYPROPYL G UAR HYDROXYPRO 
PYLTRIMONIUM chloride, POLYQUATERNIUM-10, 
natriumbenzoaat, aloë BARBADENSIS LEA JUICE POEDER, 
citroenzuur, LIMONENE, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, calciumpantothenaat , PYRIDOXINE HCL, 
NATRIUMHYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, CI 
19140, MAGNESIUMNITRAAT, NIACINAMIDE, 
ISOPROPYLALCOHOL, MAGNESIUMCHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINON, CI 16185.



Voedende shampoo - lang harige vachten

00224 (200ml)

Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, natriumchloride, decylglucoside, glycerine, 
LINALOOL, POLYQUATERNIUM-10, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, natriumbenzoaat, 
tocoferylacetaat, BUTYLPHENYL BMO HYLPROPIONAL, HEXYL 
CINNAMAL, STEARYLTARTRAAT dihydrobenzopyran-
DROXYPROPYLDIMONIUM oLIGOSACHARIDEN, ALPHA-
ISOME-thyl ionon, citroenzuur, panthenol, benzylsalicylaat, 
LIMONENE, propyleenglycol, CITRONELLOL, gERANIOL, 
natriumhydroxide, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
isopropylalcohol, magnesiumnitraat OLE EUROPAEA fruitolie, 
magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE , CI 42090, CI 
19140.

De complete hydraterende shampoo van PETUXE is ontwikkeld als een 
neutraal product, met PH gestabiliseerd op 7,5, geweldig reinigend, 
hydraterend vitaliserend vermogen. Voor de meest veeleisende vachten op 
het gebied van hydratatie, gewicht en natuurlijke val, met glans en zacht 
zijde-effect. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfolie als hydratatiebasis, vitamine E en B5 om kracht en glans te geven, 
panthenol om te hydrateren en te revitaliseren, en als een unieke finishing 
touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002241
DUN 14 18420212002248

0,2336
50 x 50 x 161
6
441
2646

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER 
PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

CertificatiesOnze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10608-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, natriumchloride, decylglucoside, glycerine, 
LINALOOL, POLYQUATERNIUM-10, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, natriumbenzoaat, 
tocoferylacetaat, BUTYLPHENYL BMO HYLPROPIONAL, HEXYL 
CINNAMAL, STEARYLTARTRAAT dihydrobenzopyran-
DROXYPROPYLDIMONIUM oLIGOSACHARIDEN, ALPHA-
ISOME-thyl ionon, citroenzuur, panthenol, benzylsalicylaat, 
LIMONENE, propyleenglycol, CITRONELLOL, gERANIOL, 
natriumhydroxide, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
isopropylalcohol, magnesiumnitraat OLE EUROPAEA fruitolie, 
magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE , CI 42090, CI 
19140.

00234 (500ml)

EAN13  8420212002340
DUN 14 18420212002347

0,5489
59 x 59 x 203
6
190
1140

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10608-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Voedende shampoo - lang harige vachten

    De complete hydraterende shampoo van PETUXE is ontwikkeld als een 
neutraal product, met PH gestabiliseerd op 7,5, geweldig reinigend, 
hydraterend vitaliserend vermogen. Voor de meest veeleisende vachten op 
het gebied van hydratatie, gewicht en natuurlijke val, met glans en zacht 
zijde-effect. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfolie als hydratatiebasis, vitamine E en B5 om kracht en glans te geven, 
panthenol om te hydrateren en te revitaliseren, en als een unieke finishing 
touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Water, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, PARFUM, natriumchloride, decylglucoside, glycerine, 
LINALOOL, POLYQUATERNIUM-10, HYDROXYPROPYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, natriumbenzoaat, 
tocoferylacetaat, BUTYLPHENYL BMO HYLPROPIONAL, HEXYL 
CINNAMAL, STEARYLTARTRAAT dihydrobenzopyran-
DROXYPROPYLDIMONIUM oLIGOSACHARIDEN, ALPHA-
ISOME-thyl ionon, citroenzuur, panthenol, benzylsalicylaat, 
LIMONENE, propyleenglycol, CITRONELLOL, gERANIOL, 
natriumhydroxide, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
isopropylalcohol, magnesiumnitraat OLE EUROPAEA fruitolie, 
magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE , CI 42090, CI 
19140

00254 (5000ml)

EAN13  8420212002548
DUN 14 18420212002545

5,32
183 x 125 x 287
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10608-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Voedende shampoo - lang harige vachten

    De complete hydraterende shampoo van PETUXE is ontwikkeld als een 
neutraal product, met PH gestabiliseerd op 7,5, geweldig reinigend, 
hydraterend vitaliserend vermogen. Voor de meest veeleisende vachten op 
het gebied van hydratatie, gewicht en natuurlijke val, met glans en zacht 
zijde-effect. De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische 
olijfolie als hydratatiebasis, vitamine E en B5 om kracht en glans te geven, 
panthenol om te hydrateren en te revitaliseren, en als een unieke finishing 
touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht 
lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Shampoo voor gevoelige vachten

00225 (200ml)

Water, natriumlauroylsarcosine METHYL isethionaat-, 
COCAMIDOPRO-PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 
methylglucosedioleaat dioleaat, FENOXYETHANOL 
trinatriumcaloxetinezuur ETHYLENEDIAMINE DISUCCINA-TE 
polyquaternium-7, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMO-nium OLIGOSACHARIDEN, 
natriumbenzoaat, HYDROXYPRO-PYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, PANTHE -NOL, TOCOPHER 
ACETAAT, PROPYLEENGLYCOL, LINALOOL, CITROENZUUR, 
NATRIUMHYDROXIDE, LIMONENE, HEXYL CINNA-MAL, 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMAAT, BENZYL BENZOAAT, 
TOCOFEROL

    De shampoo voor de gevoelige huid van PETUXE, is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een PH gestabiliseerd op 7'6, vlot en goed werkend 
bij het wassen, hydraterend en vitaliserend vermogen. Voor elk type 
gevoelige  vacht, ontwikkeld volgens onze formule ZERO% vrij van 
SULFATEN, ZOUT, SILICONEN en DYES. De belangrijkste kenmerken 
zijn verschillende, biologische Aloë Vera als basis voor hydratatie, vitamine 
B5 en E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als een unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel 
en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002258
DUN 14 18420212002255

0,234
50 x 50 x 161
6
441
2646

Technische info

GEWICHT(kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10607-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00235 (500ml)

    Water, natriumlauroylsarcosine METHYL isethionaat-, 
COCAMIDOPRO-PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 
methylglucosedioleaat dioleaat, FENOXYETHANOL 
trinatriumcaloxetinezuur ETHYLENEDIAMINE DISUCCINA-TE 
polyquaternium-7, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMO-nium OLIGOSACHARIDEN, 
natriumbenzoaat, HYDROXYPRO-PYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, PANTHE -NOL, TOCOPHER 
ACETAAT, PROPYLEENGLYCOL, LINALOOL, CITROENZUUR, 
NATRIUMHYDROXIDE, LIMONENE, HEXYL CINNA-MAL, 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMAAT, BENZYL BENZOAAT, 
TOCOFEROL

EAN13  8420212002357
DUN 14 18420212002354

0,5581
59 x 59 x 203
6
190
1140

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10607-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor gevoelige vachten

    De shampoo voor de gevoelige huid van PETUXE, is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een PH gestabiliseerd op 7'6, vlot en goed werkend 
bij het wassen, hydraterend en vitaliserend vermogen. Voor elk type 
gevoelige  vacht, ontwikkeld volgens onze formule ZERO% vrij van 
SULFATEN, ZOUT, SILICONEN en DYES. De belangrijkste kenmerken 
zijn verschillende, biologische Aloë Vera als basis voor hydratatie, vitamine 
B5 en E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als een unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel 
en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing
    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00255 (5000ml)

    Water, natriumlauroylsarcosine METHYL isethionaat-, 
COCAMIDOPRO-PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 
methylglucosedioleaat dioleaat, FENOXYETHANOL 
trinatriumcaloxetinezuur ETHYLENEDIAMINE DISUCCINA-TE 
polyquaternium-7, STEARYLTARTRAAT 
DIHYDROXYPROPYLDIMO-nium OLIGOSACHARIDEN, 
natriumbenzoaat, HYDROXYPRO-PYL 
guarhydroxypropyltrimoniumchloride, PANTHE -NOL, TOCOPHER 
ACETAAT, PROPYLEENGLYCOL, LINALOOL, CITROENZUUR, 
NATRIUMHYDROXIDE, LIMONENE, HEXYL CINNA-MAL, 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMAAT, BENZYL BENZOAAT, 
TOCOFEROL

EAN13  8420212002555
DUN 14 18420212002552

5,3
183 x 125 x 287
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number: 10607-H     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor gevoelige vachten

    De shampoo voor de gevoelige huid van PETUXE, is ontwikkeld als een 
neutraal product, met een PH gestabiliseerd op 7'6, vlot en goed werkend 
bij het wassen, hydraterend en vitaliserend vermogen. Voor elk type 
gevoelige  vacht, ontwikkeld volgens onze formule ZERO% vrij van 
SULFATEN, ZOUT, SILICONEN en DYES. De belangrijkste kenmerken 
zijn verschillende, biologische Aloë Vera als basis voor hydratatie, vitamine 
B5 en E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en 
revitaliseren, en als een unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel 
en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing
    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Volume shampoo

00226 (200ml)

    Water, natriumlauroylsarcosine METHYL Isethionate, 
COCAMIDOPRO-PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL 
GLUCOSE dioleaat, TRISODI ethyleendiaminedisuccinaat, 
natriumbenzoaat, hydroxypropylguar 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-DE, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARI-DES, POLYQUATERNIUM-7, natriumhydroxide, 
panthenol, tocoferylacetaat, propyleenglycol, citroenzuur, LINA-LOOL, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYPROPYLTRIMO-nium 
CORN / tarwe / SOY aMINOZUREN, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, mAGNESIUM, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, tocoferol, fenoxyethanol, 
SORBINEZUUR.

    De PETUXE volumegevende shampoo is speciaal ontwikkeld voor 
honden die extra volume nodig hebben en voldoen aan de behoeften van 
hondenstylisten, voor een uitstekende afwerking van hun werk op 
dagelijkse basis, met een neutrale pH van 7,2, grote reinigingskracht, 
gemiddelde hydratatie en textuur, in een 2.0-formule zonder sulfaten, 
zonder zout, zonder siliconen en vrij van kleurstoffen. De belangrijkste 
kenmerken zoals vitamine E en B5, keratine van plantaardige oorsprong en 
plantaardige oligosacchariden, en als een unieke finishing touch van 
PETUXE. een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002265
DUN 14 18420212002262

0,235
50 x 50 x 161
6
441
2646

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00236 (500ml)

    Water, natriumlauroylsarcosine METHYL Isethionate, 
COCAMIDOPRO-PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL 
GLUCOSE dioleaat, TRISODI ethyleendiaminedisuccinaat, 
natriumbenzoaat, hydroxypropylguar 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-DE, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARI-DES, POLYQUATERNIUM-7, natriumhydroxide, 
panthenol, tocoferylacetaat, propyleenglycol, citroenzuur, LINA-LOOL, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYPROPYLTRIMO-nium 
CORN / tarwe / SOY aMINOZUREN, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, mAGNESIUM, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, tocoferol, fenoxyethanol, 
SORBINEZUUR.

EAN13  8420212002364
DUN 14 18420212002361

0,559
59 x 59 x 203
6
190
1140

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor gevoelige vachten

    De PETUXE volumegevende shampoo is speciaal ontwikkeld voor 
honden die extra volume nodig hebben en voldoen aan de behoeften van 
hondenstylisten, voor een uitstekende afwerking van hun werk op 
dagelijkse basis, met een neutrale pH van 7,2, grote reinigingskracht, 
gemiddelde hydratatie en textuur, in een 2.0-formule zonder sulfaten, 
zonder zout, zonder siliconen en vrij van kleurstoffen. De belangrijkste 
kenmerken zoals vitamine E en B5, keratine van plantaardige oorsprong en 
plantaardige oligosacchariden, en als een unieke finishing touch van 
PETUXE. een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00256 (5000ml)

    Water, natriumlauroylsarcosine METHYL Isethionate, 
COCAMIDOPRO-PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL 
GLUCOSE dioleaat, TRISODI ethyleendiaminedisuccinaat, 
natriumbenzoaat, hydroxypropylguar 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-DE, 
STEARYLTARTRAAT DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARI-DES, POLYQUATERNIUM-7, natriumhydroxide, 
panthenol, tocoferylacetaat, propyleenglycol, citroenzuur, LINA-LOOL, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYPROPYLTRIMO-nium 
CORN / tarwe / SOY aMINOZUREN, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, mAGNESIUM, magnesiumchloride, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, tocoferol, fenoxyethanol, 
SORBINEZUUR.

EAN13  8420212002562
DUN 14 18420212002569

5,3
183 x 125 x 287
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Shampoo voor gevoelige vachten

    De PETUXE volumegevende shampoo is speciaal ontwikkeld voor 
honden die extra volume nodig hebben en voldoen aan de behoeften van 
hondenstylisten, voor een uitstekende afwerking van hun werk op 
dagelijkse basis, met een neutrale pH van 7,2, grote reinigingskracht, 
gemiddelde hydratatie en textuur, in een 2.0-formule zonder sulfaten, 
zonder zout, zonder siliconen en vrij van kleurstoffen. De belangrijkste 
kenmerken zoals vitamine E en B5, keratine van plantaardige oorsprong en 
plantaardige oligosacchariden, en als een unieke finishing touch van 
PETUXE. een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Texturerende shampoo voor waterhonden

00227 (200ml)

   Water, NATRIUMLAURETH SULFAAT, COCAMIDE DEA, 
DECYLGLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, 
GLYCERINE, NATRIUMBENZOAAT, BENZYLALCOHOL, 
PANTHENOL, GEHYDROLYSEERD MAISZETMEEL, 
POLYQUATERNIUM, VINCINE-TOOL-9, VINCINAAL-TOOL-9 
ZAADOLIE, BENZYL SALICYLATE, PEG-5 ETHYLHEXA-NOATE, 
BHT, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, 
MAGNESIUMNITRAAT, MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLISO-
THIAZOLINON.

    De PETUXE-texturiserende shampoo speciaal voor waterhonden, is 
ontwikkeld in directe samenwerking met specialisten van het ras, om te 
voldoen aan de meest veeleisende behoeften, voor een unieke vacht, met 
PH gestabiliseerd op 7'4, geweldig reinigend, hydraterend en vitaliserend 
vermogen. De belangrijkste kenmerken zoals vitamine E en B5, 
druivenpitolie, plantaardig biopolymeer om de textuur van de krul te 
beheersen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002272
DUN 14 18420212002279

0,233
45 x 45 x 164
6
441
2646

Technische info

GEWICHT kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00237 (500ml)

   Water, NATRIUMLAURETH SULFAAT, COCAMIDE DEA, 
DECYLGLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, 
GLYCERINE, NATRIUMBENZOAAT, BENZYLALCOHOL, 
PANTHENOL, GEHYDROLYSEERD MAISZETMEEL, 
POLYQUATERNIUM, VINCINE-TOOL-9, VINCINAAL-TOOL-9 
ZAADOLIE, BENZYL SALICYLATE, PEG-5 ETHYLHEXA-NOATE, 
BHT, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, 
MAGNESIUMNITRAAT, MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLISO-
THIAZOLINON.

EAN13  8420212002371
DUN 14 18420212002378

0,543
62 x 62 x 240
6
150
900

Technische info

GEWICHT(kg)
 AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Texturerende shampoo voor waterhonden

    De PETUXE-texturiserende shampoo speciaal voor waterhonden, is 
ontwikkeld in directe samenwerking met specialisten van het ras, om te 
voldoen aan de meest veeleisende behoeften, voor een unieke vacht, met 
PH gestabiliseerd op 7'4, geweldig reinigend, hydraterend en vitaliserend 
vermogen. De belangrijkste kenmerken zoals vitamine E en B5, 
druivenpitolie, plantaardig biopolymeer om de textuur van de krul te 
beheersen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing
    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



00257 (5000ml)

    Water, NATRIUMLAURETH SULFAAT, COCAMIDE DEA, 
DECYLGLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, 
GLYCERINE, NATRIUMBENZOAAT, BENZYLALCOHOL, 
PANTHENOL, GEHYDROLYSEERD MAISZETMEEL, 
POLYQUATERNIUM, VINCINE-TOOL-9, VINCINAAL-TOOL-9 
ZAADOLIE, BENZYL SALICYLATE, PEG-5 ETHYLHEXA-NOATE, 
BHT, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, 
MAGNESIUMNITRAAT, MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLISO-
THIAZOLINON.

EAN13  8420212002579
DUN 14 18420212002576

5,285
140 x 185 x 300
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
  AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

Texturerende shampoo voor waterhonden

    De PETUXE-texturiserende shampoo speciaal voor waterhonden, is 
ontwikkeld in directe samenwerking met specialisten van het ras, om te 
voldoen aan de meest veeleisende behoeften, voor een unieke vacht, met 
PH gestabiliseerd op 7'4, geweldig reinigend, hydraterend en vitaliserend 
vermogen. De belangrijkste kenmerken zoals vitamine E en B5, 
druivenpitolie, plantaardig biopolymeer om de textuur van de krul te 
beheersen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing
    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen op 
de hond of kat, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste 
hoofd, met speciale aandacht voor de tere delen, ogen, neus en oren, 
activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met licht lauw 
water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur toelaat.

Certificaties

Omschrijving

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Texturerende conditioner voor waterhonden

00264 (300ml)

    Water, gehydrolyseerde maïszetmeel, Behentrimonium CHLORI-DE, 
panthenol, PARFUM, FENOXYETHANOL, ISOPROPYLALCOHOL, 
CETEARYL ALCOHOL, glycerine, BENZYLALCOHOL, 
tocoferylacetaat, Vitis vinifera SEED OIL, LINALOOL, HEXYL 
CINNAMAL, benzylsalicylaat, Iodopropynyl butyl-CARBAMATE, 
CITRONELLOL , CITROENZUUR, BUTYLFENYL 
METHYLPROPIONAL, GERANIOL, ALFA-ISOMETHYL IONON, CI 
42090, CI 19140.

    De PETUXE texturizing conditioner voor waterhonden is ontwikkeld als 
een specifiek product voor het ras, met een grote hydraterende kracht, 
glans, textuur en kruldefinitie, het helpt ons bij het drogen. De 
belangrijkste kenmerken zijn verschillende: druivenpitextract, vitamine E 
en B5, een plantaardig biopolymeer om de textuur van de krul te 
beheersen, en als unieke finishing touch van PETUXE, een ontspannend 
essentieel parfum. 

Gebruiksaanwijzing
    Dit is een professioneel product, dat wordt aangebracht zodra het 
drogen is begonnen. Op de semi-vochtige vacht brengen we de 
texturerende Conditioner aan, waardoor de krul met zachte bewegingen 
wordt geactiveerd om leven, definitie en een vleugje hydraterende glans te 
geven, die een ontspannend aroma geeft.

EAN13  8420212002647
DUN 14 18420212002644

0,338
50 x 50 x 210
6
245
1470

Technische info

GEWICHT (kg)
 AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

Certificaties
Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:
: • GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.

• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:     /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Zout vrije Mandarijn shampoo

00258 (5000ml)

WATER, natriumlaurethsulfaat, cocamide DEA, COCAMI-DOPROPYL 
BETAINE, fenoxyethanol, glycerine, parfum, limoneen, 
natriumbenzoaat, POLYQUATERNIUM-7, METHINLOOTHYL 
butylcarbamaat, MAGINLOOTHIDE-BUTYLCODIAZONIA, 
MAGINLOOTHIDE-BUTYLCODIAZONE-7, METHOLLOOTHIDE-
BUTYLCODIAZARBAMIDE, MAGINLOOTHIDE-
BUTYLCODARBAMATE-7, METHOLO-DOPROPYL BUTYLCODIS-
CARBADIUM, MAGINLOOTHIDE-BUTYLCODARBAMIDE-
BUTYLCODIAZONIAZONE-BUTYLCODIAZONE-
BUTYLCODIAZONE-BUTYLCODIAZONIA-7-MAGIN CI 19140, CI 
16185.

De PETUXE mandarijnshampoo zonder zout, werd ontwikkeld als een 
neutraal product, zonder zout, speciaal geïndiceerd voor een intense 
voorwas, met een pH gestabiliseerd op 7'4, een goed was-, hydraterend 
en revitaliserend vermogen. Voor alle vachttypes. 

De belangrijkste kenmerken zijn dat het een product is zonder zout, om de 
handen van professionals te behandelen, evenals de huid van honden en 
katten in een intens eerste bad, en als een unieke finishing touch van 
PETUXE, een essentiële geur. en duurzaam. 

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002586
DUN 14 18420212002583

5,31
140 x 185 x 300
4
32
128

Technische Info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
 AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte laag 
kan worden gebruikt , of verdund in 1 deel shampoo voor 20 heet water. 
Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht grondig 
te bevochtigen met warm water en de shampoo op de gebieden aan 
te brengen, te beginnen met de benen, het lichaam en tenslotte het 
hoofd, met speciale aandacht. ogen, neus en oren, steeds kwetsbaardere 
gebieden, activeer op hun beurt het product door krachtig te wrijven, te 
spoelen met licht lauw water of als het seizoen van het jaar water op 
kamertemperatuur toelaat .

Certificaties

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Grondig reinigde shampoo

00259 (5000ml)

   Water, NATRIUM LAURETH SULFAAT, DECYLGLUCOSIDE, 
COCAMI-DEA, PARFUM, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
NATRIUMCHLO-RIDE, GLYCERINE, STEARYL 
DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM LEPEL OLIGO-SACCHARIDEN, 
NATRIUMBENZEL, NATRIUMBENZEN GLYCOL, HEXYLKANEEL, 
PANTHENOL, TOCOPHERYLACETAAT, AMYLKANEEL, 
LIMONENE, CITROENZUUR, METHYL-
CHLOORISOTHIAZOLINON, MAGNESIUMNITRAAT, 
MAGNESIUMCHLORIDE, METHYLINONOTHIAZOLINON.

    De krachtige diepreinigende shampoo van PETUXE is ontwikkeld als 
een product voor professioneel gebruik, met een PH gestabiliseerd op 7'4, 
diepreinigend, hydraterend en vitaliserend. Voor elk type vacht. De 
belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische aloë vera om de 
huid te verzorgen, vitamine B5 en E, plantaardige oligosachariden om te 
hydrateren en te herstellen, en als een unieke finishing touch van PETUXE, 
een essentieel en langdurig parfum.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002593
DUN 14 18420212002590

5,42
140 x 185 x 300
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
MEASUREMENTS (mm)
 AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te brengen in 
gebieden, te beginnen met de benen, het lichaam en het laatste hoofd, 
met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus en 
oren, activeer het product door krachtig te wrijven, ga verder met 
spoelen met licht warm water of als het seizoen van het jaar water op 
kamertemperatuur toelaat, de tweede stap, gebruik een speciaal product 
voor het aangegeven type vacht en geef een bad voor een optimale 
hydratatie van de huid en vacht.

CertificatiesOnze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• SO 9001 Kwaliteitsmanagement en toewijding
• Management en toewijdingaan het milieu ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Shampoo in zeepblok

00269 (50g)

ODIUM LAURYL SULFAAT, NATRIUM LAUROYL METHYL 
ISETHIO-NATE, AQ UA, PARFUM, POLYQUATERNIUM-10, 
LAURYL ALCO-HOL, NATRIUM SULFAAT, NATRIUMMETHYL 
COCOYL TAURAAT, ALOE BARBADENSIS BLADAFLUCHT-
JUICE, POLOXOWYL-JUINE CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, 
ISOPROPYL ALCOHOL, CI 16185, GLYCERINE, 
NATRIUMBENZOAAT, PEG-120 METHYLGLUCOSE DIOLEAAT, 
CI 42090, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM, 
OLIGOSACCHARIDEEN, COOLYLACCHARIDE, 
COOLYDIMONIUM, OLIGOSACCHARIDEEN, CO-COYLACYL, 
CO-OLIGOSACCHARIDEN, CO-DISOPYL.

De  PETUXE-shampoo in vaste vorm is ontwikkeld door ons  R & D-team 
om plastic van onze planeet te verwijderen, 95% water te besparen en meer 
dan 80% Co2 te elimineren, pH gestabiliseerd in 7'4, goede  waskracht, 
hydraterendenconditioner. 

De belangrijkste kenmerken zijn Aloë vera eco, oligosacchariden van 
plantaardige oorsprong en als unieke finishing touch van Petuxe een 
essentiële en langdurige geur. 

Gebruikaanwijzing

EAN13  8420212002692
DUN 14 18420212002699

0,0599
145 x 145 x 135
12
400
4800

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

Ingrediënten

Omschrijving

Dit is een product voor privégebruik, het wordt gebruikt door de vacht van 
ons huisdier te bevochtigen , daarna hebben we twee opties voor de 
toepassing, wrijf de zeepblok direct zachtjes op de vacht geef vervolgens 
een krachtige massage met uw handen om 
de shampoo te activeren , of wrijf de shampoo in uw handen om deze aan 
te brengen met een krachtige massage op de vacht, de concentratie 
van actieve ingrediënten van de beste kwaliteit, vereist heel 
weinig shampoo vast voor het bad van ons dier, het wordt aanbevolen om 
er niet veel van toe te passen omdat de waskracht hoog is. 

Ten slotte afspoelen en drogen

Certificaties

Onze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Lavendel en Rozemarijn shampoo voor alle vachten

00270 (5000ml)

De lavendel- en rozemarijnshampoo voor alle vachttypes van PETUXE, 
ontwikkeld door Isabella Doblas, stap voor stap om aan haar meest 
persoonlijke eisen te voldoen, met een pH gestabiliseerd op 7'4, goede 
reinigingskracht, gemiddelde hydratatie en textuur, voor professioneel 
werk en een geweldige schaarafwerking. Voor alle vachttypes, en 
aanbevolen om het knippen gemakkelijker te maken. 

Met panthenol, vitamine B5 en natuurlijke rozemarijn- en lavendelolie, en 
als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel parfum van 
rozemarijn en lavendel.

Gebruiksaanwijzing

EAN13  8420212002708
DUN 14 18420212002705

5,42
140 x 185 x 300
4
32
128

Technische info

GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)
AANTAL PER DOOS
DOZEN PER PALLET
AANTAL PER PALLET

INGREDIENTS

Omschrijving

    Dit is een professioneel product, geconcentreerd, dat direct op de natte 
vacht kan worden gebruikt, of verdund in 1 deel shampoo voor 20 keer 
heet water. Als gebruiksmethode wordt aanbevolen om de hele vacht 
grondig te bevochtigen met warm water en de shampoo aan te 
brengen op alle plaatsen, te beginnen met de benen, het lichaam en het 
laatste hoofd, met speciale aandacht voor de gevoelige gebieden, ogen, neus 
en oren. Activeer het product door krachtig te wrijven, af te spoelen met 
licht lauw water of als het seizoen van het jaar water op kamertemperatuur 
toelaat.

CertificatiesOnze producten zijn 100% vrij van dierlijke bijproducten, daarom
certificeren we ze als natuurlijk en we certificeren ze ook dermatologisch.
Op deze manier wordt PETUXE ontwikkeld en vervaardigd volgens ISO:

• GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716.
• ISO 9001 Quality Management and Commitment
• Management and Commitment to the Environment ISO 14001

Animal health registration number:      /     Registration number: HCM-MUZ-10054

WATER, natriumlaurethsulfaat, natriumchloride, COCAMI-DE DEA, 
echte lavendel olie, LINALOOL, Rosma-RINUS OFFICINALIS bladolie, 
glycerine, natriumbenzoaat, POLYQUATERNIUM-7, PANTHENOL, 
natriumhydroxide, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM, magnesiumchloride, METHYLISOTHIAZOLINONE .

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY


