


Our mission in PETUXE is to take care and pamper the world we live in. From products 
we manufacture to people and pets we live with and that make us feel happier every 
day.

One trick so that everything will come out well:  

A MISSION…

“Put love into everything you do”



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Bij PETUXE zorgen we voor een duurzame ontwikkeling, gebaseerd op het grootste 
respect voor de natuur en de grootste genegenheid voor dieren, onze huisdieren, onze 
vrienden.

ENVIRONMENTALLY AWARE



Wij zijn verantwoordelijk voor het water dat we gebruiken om onze veganistische 

cosmetica te ontwikkelen. We eisen dat onze fabrikanten de hoogste milieucertificering 

hebben en dat ze geen afvalwater op het land gieten.

PROTECTING CLEAN WATER



Natuurlijke ingrediënten

l

    Wij geloven dat het land de beste bron van ingrediënten is. Daarom ontwikkelen 

we onze cosmetica met natuurlijke ingrediënten die in veel gevallen 

ecologisch zijn.  Omdat we zoveel van dieren houden, ontwikkelen 

we alleen cosmetica met daarin ingrediënten

Biologische minirale en
planten.



Wat is Petuxe Cosmetics?

PETUXE, is een merk van zeer 
professionele cosmetica voor 
huisdieren, als belangrijkste ken- 
merken kunnen we benadrukken dat 
we een merk zijn dat 100% 
Veganistische, Eco Friendelijk is en 
respectvol voor het milieu.

Petuxe loopt voorop in de ontwikkeling 
van veganistische cosmetica voor 
huisdieren. We zorgen voor en behandelen 
huisdieren met menselijke kwaliteit en we 
geven ook om de duurzaamheid van onze 
planeet door duurzame producten te 
ontwikkelen.

PETUXE werd geboren om te voldoen aan 
de meest veeleisende behoeften van de 
verzorging en behandeling van huisdieren, 
omdat het een professioneel, ecologisch en 
respectvol product is met dieren en het 
milieu, dus begonnen we aan een lang 
onderzoeksproces, waarin we besloten tot 
de essentiële pijlers voorop te zetten, 
gingen we aan de slag met een innovatief 
product dat perfect is aangepast aan de 
gebruikelijke behoeften van honden-
kappers zonder het milieu en de zorg voor 
onze huisdieren te verwaarlozen. 

Onze innovaties voldoen aan de eisen van 
de meest veeleisende professionals zoals: 
hondenstylisten

dierenartsen of de meest veeleisende 
gebruikers; Degenen die grote voordelen 
halen door te werken met een uiterst 
effectieve, professionele cosmeticalijn 
gemaakt met de beste grondstoffen op de 
markt en die altijd op zoek zijn naar de 
balans tussen natuurlijk, ecologisch en het 
professionele.

Door het resultaat van dat nauwgezette 
werk van het hele PETUXE-team, 
lanceerden we PETUXE COSMETICS, een 
lijn die in grote lijnen zou worden 
gedefinieerd als: 100% veganistisch 
professioneel cosmeticamerk.

Als algemene basis  kunnen we 
verschillende soorten shampoos, maskers 
en conditioners vinden, met eigenschappen 
die zich aanpassen aan elk type vacht of 
behoefte, al onze producten hebben een 
hydratatiebasis die voornamelijk bestaat uit 
biologische olijfolie of biologische aloë 
vera, een bijzonderheid die onderscheidt 
ons aanzienlijk in de markt, zijn producten 
met veel vitamines, die zowel de vacht als 
de huid van onze klanten voeden en 
verzorgen, en op hun beurt de huid van 
onze stylisten.

De PH is een ander algemeen kenmerk, 
waarbij altijd de referentie van 7,5 als 
neutrale pH wordt genomen en die tussen 
producten licht kan variëren, met een 
minimum van 7,2 tot een maximum van 
7,6. Om voor de PH-niveaus en de kwaliteit 
van onze producten in PETUXE te zorgen, 
zouden we naar een van onze andere 
kenmerken gaan, we gebruiken alleen 
gezuiverd water als basis van onze 
producten, dit alles gereguleerd en 
gecertificeerd, met goede 
productiepraktijken zoals ISO 14001 .

Isaac García Gutiérrez
Co-founder Petuxe Cosmetics S.L.



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

De PETUXE all coat types shampoo is ontwikkeld als een neutraal product, met een pH 

gestabiliseerd op 7,4, goed was-, hydraterend en vitaliserend vermogen. 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 een unieke 

finishing touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

SHAMPOO VOOR ALLE VACHTEN

00211/50ml 00221/200ml 00231/500ml 00251/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

TWEEFASIGE CONDITIONER VOOR ALLE VACHTTYPES. 

De tweefasige conditioner voor alle vachttypes door PETUXE, is ontwikkeld als een neutraal 

product, geweldige hydratatie en glans, het helpt ons bij het borstelen, ontwarren en drogen. 

Geschikt voor elk type vacht.

De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische extracten van olijfbladeren als 

hydratatiebasis, vitamine E om kracht en glans te geven, panthenol om te hydrateren en te 

revitaliseren, en als de unieke finishing touch van PETUXE, een ontspannend essentieel parfum.

00263/300ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

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 laatste aanraking van PETUXE, een 
ontspannend essentieel parfum.

HYDRATEREND MASKER VOOR ALLE VACHTTYPES

00262/1000ml 00261/300ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

KLEURVERSTERKENDE SHAMPOO

    De PETUXE kleurversterker shampoo is ontwikkeld als een neutraal product, met PH 
gestabiliseerd op 7,5, goed reinigend, hydraterend en vitaliserend. 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 hydrateren en revitaliseren, bescherming tegen de zon om de kleur van de 
vacht te verzorgen en als een unieke laatste aanraking van PETUXE, een essentieel en 
langdurig parfum.

Col�
Enhanc�

00222/200ml 00232/500ml 00252/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

    De witte shampoo van PETUXE, is ontwikkeld als een wit versterkend product, PH 
gestabiliseerd op 7'2, met een groot matterend vermogen en herstel van de natuurlijke witte 
tint, en 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 laatste toets van PETUXE, een essentieel en langdurig 
parfum.

SHAMPOO VOOR WITTE VACHTEN

00210/50ml 00220/200ml 00230/500ml 00250/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

HYDRATERENDE SHAMPOO

De volledig 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 geven en het natuurlijk 
vallen van de haren, 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 revitaliseren, 
en als een unieke laatste toets van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

Mo�
t���

00224/200ml 00234/500ml 00254/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

De PETUXE puppys 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 zorgt voor extra voeding 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.

SHAMPOO VOOR PUPPYS

00223/200ml 00233/500ml 00253/5000ml



Volume ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

VOLUME SHAMPOO

De PETUXE volumegevende shampoo is speciaal ontwikkeld voor honden die extra volume 
nodig hebben en voldoen aan de behoeften van hondenstylisten, voor een uitstekende 
afronding 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.

Zijn belangrijkste kenmerken zoals vitamine E en B5, keratine van plantaardige oorsprong en 
plantaardige oligosacchariden, en als een unieke laatste toets van PETUXE. een essentieel en 
langdurig parfum.

00226/200ml 00236/500ml 00256/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

De shampoo voor de gevoelige huid van PETUXE, is ontwikkeld als een neutraal product, 
met een PH gestabiliseerd op 7'6, goed was-, hydraterend en vitaliserend vermogen. Voor elk 
type vacht, ontwikkeld volgens onze formule ZERO% vrij van SULFATEN, ZOUT, 
SILICONEN en KLEURSTOFFEN. 

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.

SHAMPOO VOOR GEVOELI GE HUID

00225/200ml 00235/500ml 00255/5000ml



F�
 Wat� 

do�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

GETEXTUREERDE 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 een unieke finishing touch van PETUXE, een 
essentieel en langdurig parfum

00227/200ml 00237/500ml 00257/5000ml



F�
 Wat� 

do�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

De PETUXE texturizing conditioner voor waterhonden is ontwikkeld als een specifiek 
product voor het ras, met een grote hydraterende kracht, glans, textuur en kruldefinitie, die  
ons helpt bij het drogen. 

De belangrijkste kenmerken zijn verschillende: druivenpitextracten, vitamine E en B5, een 
plantaardig biopolymeer om de textuur van de krul te regelen, en als een unieke finishing 
touch van PETUXE, een ontspannend essentieel parfum.

GETEXTURERENDE CONDITIONER VOOR WATERHONDEN

00264/300ml



Tange
rine

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

ZOUT VRIJE MANDARIJN SHAMPOO

De PETUXE mandarijnzoutvrije shampoo is ontwikkeld als een neutraal, zoutvrij product, 
speciaal geïndiceerd voor een intense voorwas, met pH gestabiliseerd op 7'4, goed was-, 
hydraterend en vitaliserend vermogen. Voor elk type vacht. 

De belangrijkste kenmerken zijn dat het een product is zonder zout, om de handen van 
professionals te beschermen, evenals de huid van honden en katten in een intens eerste bad, 
en als een unieke laatste toets van PETUXE, een essentieel en blijvend parfum.

00258/5000ml



W�hing 
pow�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

De krachtige diep reinigende shampoo van PETUXE is ontwikkeld als een product voor 
professioneel gebruik, met een PH gestabiliseerd op 7'4, diep reinigende, hydraterende en 
vitaliserende kracht. Voor elk type vacht. 

De belangrijkste kenmerken zijn verschillende, biologische aloë vera om de huid te 
verzorgen, vitamine B5 en E, plantaardige oligosacchariden om te hydrateren en te 
herstellen, en als een unieke laatste toets van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

GRONDIG REINIGENDE SHAMPOO

00259/5000ml



Shampoo
B�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

VASTE SHAMPOO

De PETUXE-vaste shampoo is ontwikkeld door ons R & D-team om te helpen bij het 
verwijderen van plastic van onze planeet, waardoor 95% water wordt bespaard en meer dan 
80% Co2 wordt verwijderd, PH gestabiliseerd in 7'4, geweldige reiniging, hydraterende en 
vitaliserende kracht.

De belangrijkste kenmerken zijn organische aloë vera, oligosacchariden van plantaardige 
oorsprong en als unieke finishing touch van PETUXE, een essentieel en langdurig parfum.

00269/50g



Excl�ive

Shampoo
ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY

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 oliën van rozemarijn en lavendel, en als unieke 
finishing touch van PETUXE, een essentieel parfum van rozemarijn en lavendel.

LAVENDEL EN ROZEMARIJN SHAMPOO VOOR ELKE VACHT

00270/5000ml



    We zijn erg trots om verpakkingen te gebruiken die 
kunnen worden gerecycled en om via Ecoembes (Green 
Point) bij te dragen aan de inzameling van verpakkingen die 
de consument levert door dagelijks te recyclen.

Duurzame verpakking



We eisen dat onze fabrikanten certificering van de 
hoogste kwaliteit hebben, door middel van sociaal 
en milieubeleid. Op deze manier wordt Petuxe 
ontwikkeld en geproduceerd in ISO-gecertificeerde 
(internationale regelgeving voor standaardisatie) 
faciliteiten:

· GMP: Good Manufacturing Practices ISO 22716
· Quality Management System ISO 9001
· Environmental Management System ISO 14001

    VERANTWOORDELIJKE FABRICAGE



  Petuxe Cosmetics S.L.


