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VÍTEJTE VE SVĚTĚ ISLE OF DOGS
Hlavním cílem společnosti Isle of Dogs je maximálně podpořit zdraví, krásu a celkový stav každého psa a to zven-
ku i zevnitř.
Aby se nám to podařilo, snažíme se:
Pomoci chovatelům psů pochopit, jak důležitá je správná péče a úprava zvířat.
Poskytovat profesionálním kadeřníkům v psích salonech ty nejlepší pokyny a odborné poradenství.
Nabízet špičkové kosmetické přípravky pro čtyřnohé členy vaší rodiny.
Všichni milujeme psy, ale mnozí majitelé nevědí, jak o ně správně pečovat. Obvykle používají šampóny určené
pro lidi, které mají nesprávné pH. Nekoupou zvířata pravidelně a jejich srst se pak může vysušovat. Někteří si do-
konce myslí, že je koupání pro ně a jejich psa příliš náročné, neboť psi se koupají neradi. Přesto je pravda, že ve
většině ostatních situací se lidé o zvířata starají stejně jako o ostatní členy rodiny. Psi si hrají s našimi dětmi, spí
v našich postelích. Necháváme je hlídat, cestujeme s nimi, rádi je hýčkáme.
Ale pokud jde o péči o srst, někdy to vypadá, že si myslíme, že svědění, lupy a škrábání patří k životu našich čtyř-
nohých přátel. Ale tak to být vůbec nemusí a společnost Isle of Dogs je tady a pomůže, aby se váš pes cítil a vy-
padal co nejlépe a využil naplno svůj potenciál.
To je náš cíl. Chceme poskytovat chovatelům a profesionálním kadeřníkům ve psích salónech po celém světě
produkty, nástroje a služby, které jim pomohou pečovat o zvířata tak, aby byla čistá, krásná a zdravá.
Konečně, tato nádherná stvoření si to přece zaslouží.

Kailas J. Rao, PhD.
Generální ředitel a prezident

PŘÍBĚH LUCY
Lucy byla sedmiletá fenka bílého West Highland teriéra, kterou veterinář po 18 měsících neúspěšné léčby po-
slal k britskému chemikovi. Lucy ztratila 90% srsti kvůli problémům s pokožkou nejasného původu. Fenka byla
ve svém okolí velmi známá, byla maskotem fotbalového týmu, ale v té době se stále škrábala a vykusovala a způ-
sobila si nepříjemná poranění po celém těle a mezi prsty. Byl jí doporučen přípravek (později nazvaný) No. 12
Šampón s pupalkovým olejem – veterinární řada (Veterinary Grade Evening Primrose Oil Shampoo). Fenka se
koupala třikrát týdně a léčba byla posílena aplikací spreje s vysokým obsahem pupalkového oleje (který pozdě-
ji získal název No. 62 Pečující aerosol s pupalko-
vým olejem ), který byl používán třikrát denně.
Za pouhých pět týdnů byly výsledky pozoruhodné.
Lucy si přestala vykusovat srst a škrábat se. Srst za-
čala znovu skoro normálně růst a v rámci udržovací
kúry jí začal být podáván potravinový doplněk s na-
sycenými mastnými kyselinami (No. 92 Potravinový
doplněk s kyselinami EFA) a šampón s mateří ka-
šičkou No. 20 pro rychlý růst a obnovu srsti.
Když se Lucy po nějakém čase vrátila na fotbalové
hřiště, přivítaly jí ovace a potlesk všech přítomných.
Chceme vzdát hold Lucy, jejímu příběhu a Velké
Británii a proto se v naší značce objevuje logo Isle
of Dogs.
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Charakteristiky hladké srsti 
• Krátká srst přiléhající k tělu, pokrývá pokožku.
• Obvykle čistá bez problémů s pachy.
• Nevystavovat dlouhodobě povětrnostním vlivům bez vhodného oblečku.
• Pokožka jemná citlivá na hrubší přípravky, nástroje a vybavení.
• Jemné chloupky mají tendenci se zapichovat do textilií.

Charakteristiky krátké srsti 
• Krátká hrubší srst přiléhající k tělu, hustší než hladká srst.
• Má tendenci produkovat přirozený maz, který může u některých psů vy-

volávat typický „psí pach“.
• Psi zvládají bez problémů rozmary počasí.
• Když je pes špinavý, může páchnout.
• V chladnějším podnebí má typická období línání.
• Chloupky ulpívají na textiliích a zapichují se do nich.

Charakteristika kombinované srsti:
• Kombinace dlouhé, hedvábné a krátké hladké srsti. Velmi krátké jemné

chloupky na hlavě a přední straně nohou, kratší srst na těle a delší porost
na břiše, zadních stranách nohou a na ocase.

• Pokud není delší srst dostatečně často kartáčovaná, zacuchává se a mohou
vznikat chuchvalce.

• Psi vydrží velké rozmezí teplot.
• Sezónní línání závisí na podnebí 
• V průběhu línání chlupy ulpívají všude a do všeho se zapichují. 

Charakteristika dvojité srsti:
• Srst je kombinací rovné a krátké srsti a středně dlouhé srsti. Srst na povr-

chu je hrubší na dotek, zatímco jemná podsada je silná a hustá, aby ochrá-
nila psa před nepřízní počasí a extrémními klimatickými podmínkami.

• Má tendenci produkovat přirozený maz, který může u některých psů vy-
volávat typický „psí pach“.

• Psi vydrží velké rozmezí teplot.
• Může zapáchat, když je pes špinavý.
• V chladnějším podnebí vrchní hrubší srst sezónně líná. Línání může být hor-

ší v oblastech se sezónními klimatickými změnami.

TYPY SRSTI
•  Hladká srst 
•  Krátká srst 
•  Kombinovaná srst 
•  Dvojitá srst 
•  Hustá („těžká“) srst 
•  Hedvábná srst 
•  Přirozeně dlouhá srst 
•  Kudrnatá a zvlněná srst
•  Tvrdá srst 
•  Šňůrovitá („dredovitá“) srst
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Charakteristiky husté „těžké“ srsti:
• Kombinace dlouhé, husté hedvábné srsti a v menší míře krátké hladké srsti.
• Delší srst má tendenci k zacuchávání a tvorbě chuchvalců, pokud není pra-

videlně kartáčovaná.  
• Pokud o ní není správně pečováno, může se pokožka zanítit a může se do

ní dostat infekce v důsledku malé cirkulace vzduchu.  
• Průběh sezónního línání závisí na klimatu.
• V průběhu línání chlupy ulpívají všude a do všeho se zapichují. 

Charakteristiky hedvábné srsti:
• Tato zvířata mají kombinaci dlouhé hedvábné srsti a na některých částech

těla krátkou hladkou srst.
• Mají velmi krátkou přiléhavou srst na hlavě a přední straně nohou, kratší

srst na těle, zadní straně nohou a na ocase.
• Delší srst má tendenci k zacuchávání a tvorbě chuchvalců podle toho, jak

často se kartáčuje.
• Tento typ srsti sezónně líná, průběh línání závisí na klimatu ve kterém pes žije.

Charakteristiky přirozeně dlouhé srsti:
• Dlouhá srst pokrývající celé tělo, myslí se o ní, že nelíná.
• Podle standardů plemen se tato srst obvykle nechává v přirozeném stavu

s minimálním stříháním. Majitelé však často volí kratší střih, který se snad-
něji udržuje.

• Pokud není delší srst dostatečně často kartáčovaná, zacuchává se a mohou
vznikat chuchvalce. Pokud se o ni řádně nepečuje, je jediným řešením ostří-
hat zvíře dohola a začít pěstovat znovu.

• Pokud o zvíře není správně pečováno, může se pokožka zanítit a může se
do ní dostat infekce v důsledku nedostatečné cirkulace vzduchu.

Kudrnatá a zvlněná srst:
• Měkká kudrnatá nebo zvlněná srst, prý nelíná.
• Má tendenci se zacuchávat a tvořit chuchvalce, pokud se pravidelně ne-

kartáčuje – alespoň třikrát týdně nebo musí mít pes střih umožňující snad-
nou údržbu.

• K udržení zdravé a poddajné srsti je nezbytné pravidelné koupání a stříhání.

Charakteristiky tvrdé srsti:
• Kombinace měkké husté podsady po celém těle a tvrdší vrchní srsti.
• Vrchní srst vyrůstá po celém těle, včetně obličeje, uší, nohou, těla a ocasu.
• Delší vrchní srst má tendenci tvořit chuchvalce a zacuchávat se, pokud se

pes pravidelně nekoupe, nekartáčuje, nevyčesává a neudržuje v čistotě. 
• V průběhu přirozeného línání v chladnějším klimatu podsada vypadává.

Charakteristika šňůrovité („dredovité“) srsti:
• Šňůrky („dredy“)se mohou lišit tvarem a hustotou, ale obvykle jsou silné

asi jako tužka.
• Tvoří se z vrchní silné srsti, která se omotává kolem měkké plstnaté pod-

sady.   
• Při dobré péči sahají šňůrky srsti skoro až na zem.
• V prvním roce, kdy štěně dospívá, je obtížné o srst pečovat.
• Pravidelné koupání se u tohoto typu srsti nedoporučuje, neboť šampón je

obtížné zcela opláchnout a je velmi těžké psa zcela vysušit.
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Věříme, že krása a dobrý stav vašeho psa jsou neoddělitelně spojeny.
Z tohoto důvodu jsme vytvořili řadu Coature – třífázový týdenní rituál, kte-
rý udrží pokožku vašeho psa zdravou a srst poddajnou. Zvíře jednou týd-
ně vykoupejte, použijte kondicionér a vykartáčujte, aby byl váš pes zdra-
vý a šťastný a jeho srst se leskla.

Naše výrobky obsahují ty nejjemnější složky a jsou určené zejména pro:

• Úpravu srsti a správné pH

• Používání v kombinaci s dalšími složkami v rámci systému

• Funguje jako prevence pro zajištění zdravé srsti

• Funguje na individuální bázi, každý systém je specifický pro určitého psa

Náš systém Coature funguje zvenku – dovnitř pomocí po-
vrchových přípravků jako jsou šampóny, kondicionéry
a pečující spreje a zevnitř – ven pomocí potravinových do-
plňků. I když lze přípravky používat i jednotlivě, velmi do-
poručujeme používat systém jako celek, abyste byl váš pes
zdravý, cítil se dobře a skvěle vypadal.
Abyste zjistili, jaké přípravky máte používat, jděte do sekce
XXXXX na adrese XXXXXX a zadejte údaje o vašem zvířeti.
Okamžitě vám poradíme, jak máte systém přesně Coature
používat, abyste co nejlépe uspokojili potřeby vašeho psa.

Řadu Coature doporučujeme pro domácí použití i pro profesionály pro úpra-
vu psů před přehlídkami. Pokud váš pes navštěvuje kadeřnický salón, do-
poručujeme, abyste přinesli kadeřníkovi všechny tři přípravky.

Společnost isle of Dogs se může pochlubit úspěchy psů ošetřovaných
jejími výrobky, kteří získali hlavní ceny z mnoha světových soutěží…

• Vítěz největší soutěže psů Crufts 2009

• 3 ze 7 nejlepších ve skupině vítězů v soutěži Westminster Kennel Club 2008

• Vítěz soutěže Eukanuba National Championship
v roce 2006 a 2007

• Špičkoví chovatelé zvítězili celkem na více než
200 výstavách psů v roce 2007

• 3 z 5 nejlepších psů v USA v roce 2007

• Stylisté získali mnoho ocenění, včetně
Cardinal Crystal Achievement

• Vítězové festivalu Oster Tournament

Řada COATURE
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Pupalkový olej je získáván ze semen pupalky dvouleté, která pochází ze Severní Ameriky. Odtud se náhodou
dostala do Velké Británie, kdy loď přivážejíc tabák dovezla v hlíně i semínka pupalky a ta vyklíčila. Rostlina se
oficiálně dostala do Evropy v roce 1614 během vlády krále Jamese I. a brzy se díky svým léčebným účin-
kům proslavila jako „královský všelék“. Olej z pupalky byl podrobně prozkoumán až v roce 1919, kdy v něm
byla v Německu prokázána přítomnost kyseliny gamalinolové (GLA) a následně byly monitorovány její účin-
ky na tvorbu buněk a snižování cholesterolu. Dnes jsou příznivé účinky pupalkového oleje na zdraví a po-
kožku všeobecně známé. Čistý, za studena lisovaný olej se získává z pupalky dvouleté (Oenothera biennis).
Trvá dva roky než rostlina vyprodukuje 5 000 drobounkých červenohnědých semínek, ze kterých lze získat
500 mg oleje. Pupalkový olej má vysoký obsah mastné kyseliny GLA, která je důležitým činitelem při meta-
bolické přeměně kyseliny linolové (LA) na prostaglandin E1 (PGE1), který má protizánětlivé účinky.

Existují dvě základní metody získávání oleje z pupalkových semen: extrakce a lisování za studena. První za-
hrnuje máčení semen v rozpouštědle, které uvolní olej. Směs se pak musí nechat usadit a zahřát, aby se roz-
pouštědlo odpařilo. Druhý způsob, který využívá společnost Isle of Dogs, se provádí na speciálních stro-
jích, které vyvinou na semínka pupalky velký tlak a doslova z nich vymačkají čistý pupalkový olej. I když je
tento způsob, nazývaný lisování za studena, dražší, dává se mu přednost, neboť se při něm nepoužívají
chemikálie. Olej si pak zachovává své přirozené prospěšné vlastnosti. Ostatní produkty na trhu dnes použí-
vají extrahovaný olej, který je méně kvalitní a má slabší léčebné účinky.

ŘADA COATURE
S PUPALKOVÝM 
OLEJEM 
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No. 01 Šampón s pupalkovým olejem pro štěňata 
První šampón pro vaše štěňátko! Šetrně pečuje o jeho pokožku a srst s optimálním obsahem nenasy-
cených mastných kyselin a jemných čistících složek. Obsahuje rovněž za studena lisovaný pupalkový
olej, nemastný, hluboko pronikající olej, který dodává pokožce a srsti vlhkost a léčí suchou pokožku.
Začněte štěně koupat pravidelně po dosažení 8 týdnů věku.

• Jemný, šetrný a velmi příjemný šampón bezpečný pro štěňata od 8 týdnů věku

• Za studena lisovaný pupalkový olej zajišťuje optimální zdravou srst

• Dodává lesk a zmírňuje línání

• Lehká svěží vůně

No.10 Šampón s pupalkovým olejem 
Velmi výživný, koncentrovaný šampón, který dodává pokožce a srsti vašeho psa potřebnou dávku
výživných a hydratujících mastných kyselin. Za studena lisovaný pupalkový olej v kombinaci s šetrný-
mi čistícími složkami zajišťuje nemastné hloubkové čištění, zabraňuje vzniku suché pokožky a dodává
srsti lesk. Vůně vanilky se smetanou je velice příjemná a svěží. Vhodný pro všechny psy.

• Pupalkový olej přináší úlevu suché pokožce a odstraňuje svědění

• Díky šetrným čistícím složkám se může používat každý týden

• Jemná vůně zanechává dlouhodobý pocit svěžesti

No. 16 Šampón s pupalkovým olejem na světlou srst
Tento produkt neobsahuje barviva, ale optické zjasňovače, které zvýrazňují bílou barvu u světlé a sme-
tanové srsti. Pupalkový olej udržuje hydrataci pokožky a srsti v rovnováze, zatímco optické zjasňova-
če dodávají srsti jas a lesk. Vůně evokuje mořský vánek, takže si budete s vaším psem připadat jako na
procházce po bílé pláži při východu slunce.

• Pro bělejšího čistěji vypadajícího psa

• Bez chemických barviv

• Pupalkový olej přináší úlevu při suché pokožce a svědění

• Jemná vůně zanechává dlouhodobý pocit svěžesti

No. 17 Šampón s pupalkovým olejem na hnědou srst
Nejen pro psy s hnědou nebo zlatou srstí, tento šampón bez barviv obsahuje zvýrazňovače barvy pro
teple hnědé a čokoládové tóny srsti. Ta má po použití šampónu teplý nádech, pokožka je chráněná
a vyživená díky pupalkovému oleji. Příjemná vůně je směsí lesních plodů, frézie, jasmínu a pačuli.

• Pro světle hnědou, hnědou, čokoládovou a měděnou srst

• Bez chemických barviv

No. 18 Šampón s pupalkovým olejem na černou srst 
Pupalkový olej ve spojení se zvýrazňovači barvy dodávají srsti vašeho psa hlubší, bohatší černé tóny.
Srst je hladká a zářivá a pokožka je vyvážená. Příjemná vůně je směsí lesních plodů, frézie, jasmínu
a pačuli.

• Pro tmavě hnědou a černou srst

• Bez chemických barviv

No. 62 Pečující aerosol s pupalkovým olejem 
Určený pro každodenní používání na suchou pokožku. Tento sprej s vysokým obsahem pupalkového
oleje zklidňuje suchou pokožku tak, že hydratuje buňky zodpovědné za její rovnováhu. Rovněž oživu-
je srst, eliminuje pachy a prodlužuje dobu mezi koupelemi.

• Kombinace pupalkového oleje a rostlinných extraktů zklidňuje pokožku a eliminuje lupy

• Při pravidelném používání dodává všem typům srsti nádherný lesk

• Jemně parfémovaný příjemnou vůní, eliminuje pachy, které vznikají, když je pokožka v nerovnováze.

VETE RI NÁRNÍ  ŘADA
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No. 12 Šampón s pupalkovým olejem  
Určený pro psy s problematickou, velmi suchou a nebo zanícenou pokožkou, zmírňuje podráždění
a podporuje hojení, obnovuje zdravou a přirozeně krásnou srst. Tento produkt je výjimečně účin-
ný zejména díky pupalkovému oleji, jehož léčivé účinky prokázala klinické studie. Nezakrývá pro-
blém, ale řeší jej zevnitř, ovlivňuje základní strukturu pokožky. Pupalkový olej má vysoký kyseliny
gamma linolové, o které bylo zjištěno, že je nejdůležitější mastnou kyselinou pro rovnováhu pro-
staglandidů (regulační molekuly, které ovlivňují záněty) u psů s atopickými problémy a alergiemi.
Výsledkem je lepší hydratace srsti, ochrana pokožky před vlivy životního prostředí a úlevu při zá-
nětlivých onemocněních.  
Tato „Rehabilitace“ (tuto přezdívku mu dali profesionálové, kteří s pohybují ve sféře psích výstav) je
nejsilnější a nejúčinnější produkt, který společnost Isle of Dogs nabízí. Dodá srsti od kořínků vý-
razně vyšší dávky za studena lisovaného pupalkového oleje než jakýkoli jiný produkt na trhu. S kaž-
dou aplikací dostává váš pes výjimečně aktivní složky díky vysoké hladině kyseliny gamma linolové
a mastných kyselin. I když byl tento přípravek vyvinut zejména pro psy s kožními problémy, dopo-
ručujeme vám ho vyzkoušet i tehdy, když je srst vašeho psa zdravá. Po použití zaznamenáte větší
poddajnost, lesk, účinky proti stárnutí a uvidíte, že srst bude mít nebývalou kvalitu.

ŘADA COATURE
S PUPALKOVÝM OLEJEM

REHAB ILITACE SRSTI

VETE RI NÁRNÍ  ŘADA

• Vysoce koncentrovaný kosmetický léčebný přípravek pro psy s kožními problémy

• Nejvyšší koncentrace pupalkového oleje bohatého na esenciální mastné kyseliny v šampónu
pro zvířata i lidi

• Vyživuje suchou pokožku, zklidňuje podráždění a záněty

• Dodává srsti objem a lesk

• Zlepšuje kvalitu a dodává suché a mdlé srsti život

• Pro účinné řešení suché a podrážděné pokožky používejte v kombinaci s přípravkem No. 62 Pe-
čující aerosol s pupalkovým olejem a potravinovým doplňkem s mastnými kyselinami No. 92.
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No. 62 Pečující aerosol
s pupalkovým olejem

Určený pro každodenní ošetřová-
ní suché pokožky, tento přípravek
s vysokým obsahem pupalkového
oleje zklidňuje suchou pokožku,
hydratuje buňky odpovědné za její
rovnováhu. Rovněž srst oživuje,
eliminuje pachy a prodlužuje doby
mezi koupelemi.

• Kombinace pupalkového oleje a rostlinných extraktů
zklidňuje pokožku a eliminuje lupy

• Při pravidelném používání dodává všem typům srsti nád-
herný lesk

• Jemně parfémovaný příjemnou vůní, eliminuje pachy,
které vznikají, když je pokožka v nerovnováze

No. 92 Potravinový doplněk
s mastnými kyselinami

Vysoký obsah Omega mastných ky-
selin nezbytných pro zdravou pokož-
ku, lesklou a zářivou srst, tento po-
travinový doplněk pečuje o pokožku a udržuje rovnováhu
srsti zevnitř. Měl by být používán v kombinaci se speciál-
ními kosmetickými přípravky Isle of Dogs pro péči o srst
a vyváženou hydrataci pokožky.

• Pro každodenní používání

• Esenciální mastné kyseliny jsou nezbytné pro zdraví
a dobrý stav vašeho psa.
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Mateří kašička
Mateří kašička je sekret podobný mléku, který vyrábějí včely dělnice v úlu jako speciální a jedinou
potravu pro včelí královnu. Obsahuje všechny vitamíny skupiny B, vitamíny A, C, D, E a K, více než
deset nejdůležitějších minerálů, osmnáct aminokyselin a dalších důležitých látek, jako jsou nukleo-
nové kyseliny (DNA a RNA). Jde o jednu z nejčistších forem bílkovin, která se v přírodě vyskytuje.
Výzkum prokázal, že pokud jsou vlasové váčky vyživovány mateří kašičkou, dochází k obnově růs-
tu vlasů a srsti.

No. 20 Šampón s mateří kašičkou

Vysoce účinný přípravek proti vypadávání srsti. Obsahuje mateří kašičku, jedinečný
zdroj proteinů, která podporuje růst nové srsti, obnovuje poškození a při pravidelném
používání zabraňuje jejímu vypadávání. Rovněž ji udržuje, pečuje o ni a dodává jí objem.
Konec mdlé srsti bez života! S nasládlou vůní jabloňových květů s medem.

• Mateří kašička zmírňuje línání a podporuje růst nové srsti

• Zvětšuje objem stávající srsti.

No. 91 Potravinový doplněk s mateří kašičkou

Jako součást systému Isle of Dogs, přidávejte vašemu zvířeti denně do jídla doporu-
čené množství přípravku, abyste podpořili normální růst srsti. Měl by být používán kaž-
dý den v kombinaci se speciálními kosmetickými přípravky, abyste vypěstovali bohat-
ší a zdravější srst.

ŘADA COATURE S MATEŘÍ KAŠIČKOU

VETE RI NÁRNÍ  ŘADA
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No. 50 Kondicionér pro lehčí úpravy

Lehký kondicionér s pupalkovým olejem zanechává na srsti nádech luxusu. Srst je měkká a zdravá
a pokožka chráněná. Ideální pro normální, mastnou i problematickou pokožku. Používejte v kombi-
naci s šampónem s pupalkovým olejem No. 10, šampónem na světlou srst No. 16 a šampónem s ma-
teří kašičkou No. 20 pro výjimečně hedvábnou a lesklou srst.

• Chrání vlasové váčky před poškozením.

• Pro hedvábný lesk

• Doporučujeme jako druhý krok při úpravách srsti

No. 51 Kondicionér pro náročnější úpravy

Spojením pupalkového oleje s vysokým obsahem mastných kyselin s rostlinnými extrakty z aloe, roz-
marýnu a levandule vytvořila společnost Isle of Dogs výživný účinný kondicionér, který posiluje srst,
zklidňuje pokožku a zlepšuje její elasticitu. Ideální pro suchou a dlouhou srst, která potřebuje rozče-
sat a dodat hydrataci. Abyste dosáhli výjimečné měkkosti, používejte v kombinaci s šampónem s pu-
palkovým olejem No. 10, šampónem na světlou srst No. 16 a šampónem s mateří kašičkou No. 20.

• Chrání vlasové váčky před poškozením.

• Pro nádhernou měkkost

• Doporučujeme jako druhý krok při úpravách srsti

No. 63 Pečující aerosol proti zacuchání

Na profesionálních výstavách psů bývá nazývána "zázračným přípravkem". Tento revoluční výrobek
se neoplachuje, usnadňuje rozčesávání a zabraňuje vzniku nových chuchvalců. Ideální pro psy se
středně dlouhou až dlouhou srstí. Jemná vůně vanilky se smetanou vydrží velmi dlouho. Pomáhá od-
straňovat zacuchání a udržuje srst hladkou a čistou. Neoplachuje se, zůstává v srsti, aby jí chránil před
dalším zacucháváním a zaplétáním, ale neslepuje ji.

• Kartáčování bude pro psa zábava a ne utrpení jako dřív

• Usnadňuje rozčesávání dlouhé srsti a zabraňuje vzniku nových chuchvalců

• Dlouhotrvající vůně navozuje pocit svěžesti a čistoty

No. 33 Šampón pro tvrdou srst

Velmi výživný koncentrovaný šampón vhodný pro zachování struktury srsti u hrubosrstých plemen
a plemen s tvrdou srstí. Srst neslepuje, ale oživuje její strukturu. Vůně vanilky se smetanou zanechá-
vá pocit čistoty a svěžesti na dlouhou dobu.

• Obsahuje mořské řasy, které jsou známé svými pečujícími a hydratačními účinky aniž by zanechá-
valy na srsti mastný film

• Srst nezměkčuje

• Vynikající pro teriéry, kolie a čau čau

ŘADA COATURE PROTI ZACUCHÁVÁNÍ
A PRO LEPŠÍ PÉČI

ŘADA COATURE SPECIÁLNÍCH ŠAMPÓNŮ
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Představujeme intenzívně vyživující šampón a masku pro zářivý lesk společnosti Isle of Dogs, vyrobené
100% z rostlin a určené pro úpravu psů. Při hodnocení nejlepšími světovými vystavovateli a chovateli
získaly to nejlepší skóre pokud jde o zvýšení lesku a rozčesání „neposedné“ srsti. Obsahuje velké množ-
ství extraktu z ibišku syrského, obilné cukry a vzácné oleje. Řada NaturaLuxury je dalším z tradiční nabíd-
ky špičkových produktů pro chovatele, které společnost Isle of Dogs nabízí svým zákazníkům.

• Vysoce kvalitní ingredience 

• Léčivá koncentrace esenciálních olejů pomáhají odstranit úzkost a strach z úprav a návštěvy salonu

• Ingredience získané 100% z rostlin

• Neobsahuje žádný laureth ani lauryl síran sodný 

• Bez parabenů

• Bez umělých vůní

• Bez petrochemikálií

• Bez ftalátů

Krása na druhou
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Ibišek súdánský (Hibiscus Sabdariffa)
Ibišek súdánský (Hibiscus Sabdariffa) patří do čeledi slézovitých a pochází ze západní Afriky. Jeho
odrůdy se pěstují zejména v písečných dunách na západě Súdánu pod názvem karkade. V Indii
jsou extrakty z Ibišku tradičně používány pro podporu růstu vlasů a zlepšení jejich kvality. Nejlepší
ibiškové květy, které používá společnost Isle of Dogs, jsou sbírány během zimy, používají se pouze
ty nejlépe vybarvené okvětní lístky, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita a nejvyšší obsah organic-
kých kyselin. Kyseliny obsažené v extraktu aktivují obnovu buněk pokožky, zlepšují hydrataci a při-
spívají k jejímu lepšímu vyživení. Nejdůležitějším viditelným efektem je nádherný lesk, který srst zís-
ká díky působení organických kyselin na řetězce keratinu. Srst zvířete je zářivější a bohatší. 

Intenzívně vyživující šampón pro zářivý lesk

Pro výrobu tohoto jedinečného šampónu používáme pouze okvětní líst-
ky súdánského ibišku sbírané v zimě. Tento způsob sklizně nám umož-
ňuje nabídnout tu nejvyšší kvalitu, maximální zvýšení lesku srsti a nejvyš-
ší obsah organických kyselin. Léčebná koncentrace zklidňujících
esenciálních kyselin, jako je například luxusní bergamotová silice a ex-
trakty z madagaskarských muškátů vonných ještě více zintenzivňují zážit-
ky z koupele. Výsledkem je jedinečně měkká a lesklá srst. Při koupání na-
vážete s vaším psem příjemné pouto.

• Výrazné zvýšení lesku

• Směs esenciálních olejů zmírňuje úzkost

• Bohatá krémová pěna

Intenzivně vyživující maska

Vysoce koncentrovaná maska obnovuje všechny typy srsti, snižuje láma-
vost a zmírňuje línání a zároveň zabraňuje zacuchávání. Obilné proteiny
a mastné kyseliny bohaté na vitamíny vrací společně srsti přirozenou krá-
su a přispívají k celkově dobrému stavu. Esenciální výživa, která by měla
být aplikována na závěr každé koupele, i když je srst vašeho psa v dobré
kondici.

• Vynikající přípravek pro usnadnění rozčesávání dlouhé nebo zplstnatě-
né srsti

• Proteiny srst narovnávají a zabraňují jejímu lámání

• Směs esenciálních olejů zmírňuje úzkost

• Dodá srsti hedvábnou měkkost

NATURALUXURY
INTENZÍVNĚ VYŽIVUJ ÍCÍ ŘADA
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Naši novou profesionální kvalitu řady pro salóny Salon vyvinul uzná-
vaný mistr kadeřník, který ji navrhl speciálně pro stylisty, jejichž nor-
my jsou na stejné úrovni jako požadavky chovatelů šampionů, sou-
těžících a porotců. Využíváme účinné ingredience, které skutečně
fungují, namíchané ve vyváženém poměru. Tak jsou tyto přípravky
schopny uspokojit speciální požadavky všechny typů srsti a zane-
chávají ji zdravou a krásnou.

Naši řadu výrobků pro salóny Salon Elements tvoří 7 produktů
(3 šampóny, 2 kondicionéry, 2 pečující spreje), které lze kombino-
vat tak, aby vyhovovaly každému typu srsti. Stylista má tak možnost
nabídnout zákazníkovi speciální péči právě pro jeho psa a maximál-
ně zdůraznit zdraví, krásu a dobrý stav jeho srsti.

ŘADA SALON ELEMENTS PRO SALÓNY

?
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Šampón pro nadlehčení srsti SIT (STILL)
Určený pro šetrné čištění a hydrataci, zanechává srst viditelně hladší a jem-
nější na dotek. Vynikající pro úpravu poléhavé srsti. Hydratuje, posiluje a zvy-
šuje ochranu srsti před poškozením. Je vynikající rovněž pro suchou nebo po-
škozenou srst jakéhokoli typu. Svěží vůně mořského vánku, fialek, růží
a mošusu.

Šampón pro jemnou srst STAND (UP)
Vynikající čistící výrobek, který dodává strukturu a objem jemnější srsti a usnad-
ňuje tak stříhání a úpravu. Pomáhá rovněž udržovat kvalitu a strukturu tvrdé
srsti. Jemnější srsti dodá bohatost a objem. Svěží vůně jablka fuji, citrusů, jas-
mínu a vanilky.

Šampón pro důkladné čištění STAY (CLEAN)
Šetrný, přesto účinný šampón, který odstraňuje nečistoty, špínu a pachy a pro-
dlužuje dobu mezi koupelemi. Funguje výborně samostatně nebo jako první
přípravek kosmetické péče po kterém můžete použít další šampóny. Příjemná
vůně je směsí jahod, jasmínu s tóny šampaňského.

Kondicionér pro obnovu srsti 2BUILD
Omlazující kondicionér s proteiny pomáhá obnovovat poškození způsobená
nevhodnými přípravky nebo zanedbáním péče. Dodává srsti objem a zane-
chává ji poddanější pro stříhání a další úpravy. Srst nezměkčuje tak, jako běž-
né kondicionéry. Příjemná vůně je směsí jahod, jasmínu s tóny šampaňského.

Kondicionér pro ochranu srsti 2HEAL
Hluboce pronikající kondicionér speciálně vytvořený pro hydrataci a ochranu,
zabraňuje lámavosti a dodává lesk. Srst je viditelně měkčí, hladší a poddaj-
nější. Při opakovaném používání produktu je srst stále krásnější. Svěží vůně
mořského vánku, fialek, růží a mošusu.

Pečující sprej 4CONTROL GROOMING SPRAY
Kondicionér ve spreji, který pomáhá eliminovat statickou elektřinu a odstra-
ňovat chuchvalce a zacuchání aniž by poškozoval srst. Pomáhá zvyšovat odol-
nost a zabraňuje lámavosti. Dlouhé srsti dodává upravený vzhled a všechny
ostatní zanechává krásně lesklé. Pomáhá odpuzovat prach a nečistoty a srst je
tak delší dobu čistá. Vynikající pro zvlhčení srsti před stříháním a dalšími úpra-
vami. Svěží vůně mořského vánku, fialek, růží a mošusu.

Pečující sprej 4STYLE GROOMING SPRAY
Sprej obnovující strukturu a dodávající objem, speciálně vyvinutý pro větší ob-
jem a lepší strukturu, usnadňuje stříhání a úpravu. Skvělý pro napřímení srsti
u plemen s jemnější srstí, která se pak snadněji stříhá. Vynikající pro jorkšíry
a šitzu. Svěží vůně jablka fuji, citrusů, jasmínu a vanilky.
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ŘADA VANITY
Představujeme vám řadu Vanity určenou pro profesionální kadeřníky v psích salonech. Byla vytvořena ve
snaze umožnit perfektní úpravu srsti, náročné kreace a přinést chovatelům vítězství na výstavách.
Řada Vanity pečuje o zdraví srsti, zajišťuje, aby byla poddajná a zároveň jí dodává krásný vzhled a pocit svě-
žesti. Vhodným kombinováním a postupných používáním těchto výrobků můžete vytvářet nekonečné množ-
ství stylů, jejichž počet bude omezen pouze vaší fantazií a uměním.

ŘÍKÁTE, ŽE NEEXISTUJ Í ŽÁDNÁ OMEZENÍ? JAK JSTE MARNIVÍ...

POKYNY PRO JEDNOTLIVÉ STYLY ÚPRAVY
Názvy výrobků Péče Objem Fixace
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Přípravek pro posílení srsti Isle Strengthen

Revoluční nesmývatelný kondicionér, který zvyšuje pružnost a zabraňuje tak poškozením v důsledku
používání vysoušečů a kadeřnických nástrojů. Dodává lesk, aniž by srst zatěžoval, usnadňuje rozčesá-
vání, posiluje a činí srst poddajnější. Extrakt z přesličky dodává pevnost a lesk, aloe zklidňuje pokožku
a zvláčňuje srst a zelený čaj chrání před vlivy životního prostředí. Představte si dva gumové pásky, je-
den nový a jeden starý a zpuchřelý. Nový je pružný a ohebný, starý se snadno zlomí. A teď přemýšlej-
te stejným způsobem o srsti. Je důležité ji udržovat pružnou a silnou. Kartáčování suché srsti může způ-
sobit snadnější lámání, z toho důvodu profesionálové před každým kartáčováním a úpravou vždy srst
stříkají. S tímto přípravkem chloupky navlhčíte, zvýšíte jejich pružnost a pevnost v tahu, srst je tak lépe
ošetřená a vypadá nádherně. Lze používat denně.

Přípravek pro obnovu srsti Isle Repair

Nesmývatelný kondicionér s vysokým obsahem rostlinných extraktů obohacený vitamíny z šípkové
růže a heřmánku pro hloubkovou péči a ochranu. Lze použít pro péči i konečnou úpravu, aby srst
zůstávala na požadovaném místě a bez statické elektřiny. Nejen, že pomáhá oživit obnovit suchou
nebo zničenou srst, ale chrání ji rovněž před dalším poškozením. Pokud ho budete používat jako pre-
venci, zabráníte vysoušení srsti a ochráníte pokožku.

Přípravek pro oživení srsti Isle Revive

Tento přípravek oživuje srst, zvýrazňuje vlny a kudrlinky, dodává objem a vyživuje rovnou srst. Oka-
mžitá fixace pro fádní, suchou srst bez života, na kterou působí jako „živá voda“ a ta pak vypadá jako
právě vykartáčovaná a prvotřídně ošetřená. Představte si použitou suchou mycí houbu. Není pružná,
je tvrdá a snadno se zlomí, prostě se nechová tak, jak by měla. Chvíli poté, co ji navlhčíte, je opět
pružná, ohebná a funguje. Přípravek Isle Revive působí na srst jako voda na mycí houbu – okamžitá po-
moc pro suchou a poškozenou srst, dodává strukturu rovněž tvrdé srsti.

Přípravek pro nadýchanou srst Isle Lift

Tato pěna bez aerosolu s vysokým obsahem proteinů dodává srsti strukturu od konečků a ta pak získá
vynikající výšku a objem. Přímý aplikátor srst maximálně nadzvedne, takže se napřímí a zůstává na-
čechraná. Udrží upravené partie, jako třeba obočí nebo chloupky na hlavě, v požadovaném tvaru a na
požadovaném místě. Vytvaruje srst od konečků a dodá jí vynikající oporu a výšku.

Přípravek pro snadnější úpravu Isle Style

Nezatěžující sprej se sojovými proteiny, vitamíny a rostlinnými extrakty, který srst nadlehčí aniž by se
zacuchávala. Skvělý pro udržení srsti na místě při stříhání a úpravách. Lehce drží a dodává srsti struk-
turu. Rovněž vynikající v případě kdy chcete, aby srst nepadala psovi do očí.

Přípravek pro narovnání srsti Isle Straighten

Sprej s březovou vodou narovnává a uhlazuje srst a zároveň ji chrání před poškozením horkým vzdu-
chem. Po aplikaci bude úprava snazší a nástroje zanechají na srsti nádherný lesk. Vhodný rovněž pro
odstraňování zacuchání a proti statické elektřině. Srst bude odpočatá a snadno se narovná.

Přípravek pro fixaci Isle Hold

Tato pěna bez aerosolu má vlastnosti gelu v pěnové konzistenci. Má vysoký obsah výživných sójových
proteinů, dodává neuvěřitelný objem a skvěle drží. Umožňuje rovněž vynikající fixaci úpravy, aniž by
zanechával lepkavé zbytky. Srst téměř vysušte (na 90%), aplikujte přípravek a vysušte úplně.

Přípravek pro hustší srst Isle Thicken

Pokud chcete proměnit běžnou srst na luxusní hustý kožich použijte tento stylingový krém, který dodá
srsti přirozený vzhled a neuvěřitelnou hustotu, vzhled a krásu. Obilné proteiny zlepšují kvalitu a do-
dají lesk a zanechají srst nádherně ošetřenou.

VETE RI NÁRNÍ  ŘADA
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ŘADA EVERYDAY ISLE OF DOGS
JJeeššttěě  ddookkoonnaalleejjššíí  ppééččee

Moderní, svěží a krásně voní. Řada Everyday Isle of Dogs zaujímá první místo pokud jde o kvalitu ingrediencí
a inovace při úpravě a kosmetické péči o psy. Naše nová kolekce „Ještě dokonalejší péče“ je vyvinuta tak,
aby jste ve vaší rodině nedělali žádné rozdíly a aby mohli lidé a zvířata žít spolu pohromadě bez jakýchkoli
problémů. Se psy kteří voní se budete mazlit ještě raději. Psi, kterým nepáchne z tlamy budete líbat ještě
raději. Psi, kteří nemají problémy se svědivou suchou srstí spí klidně celou noc. A především, psi, kteří žijí
s rodinou pohromadě a tráví čas společně jsou nepostradatelnými členy rodiny.
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Šampón, kondicionér a sprej pro bohatší srst 

Přáli byste si, aby měl váš pes hustší a bohatší srst? Naše
sada výrobků pro bohatší srst obsahuje panthenol a aloe,
které dodávají srsti objem a podporují její zdraví. Srst je
bohatší a na dotek hustší, pokožka je hydratovaná a vy-
živená rostlinnými extrakty. Vůně fialek snoubí tóny le-
vandule a mořského vánku a zajistí vašemu zvířeti dlou-
hotrvající pocit svěžesti kdekoliv. 

Šampón, kondicionér a sprej pro hedvábnou srst 

Pro jedinečně hedvábnou srst zkuste naši sadu produk-
tů Silky Coating. Změkčuje a usnadňuje rozčesávání dlou-
hé srsti a zároveň ji posiluje proti lámání. Očekávejte ob-
divuhodnou hebkost a svěžest, která trvá. Teplá květinová
vůně vanilky se smetanou udržuje srst ještě déle svěží. 

Šampón, kondicionér a sprej pro dokonalou srst 

Šetrný, přesto vysoce účinný šampón odstraňuje nečis-
toty, špínu a pachy a prodlužuje dobu mezi koupelemi.
Extrakt zeleného čaje, šťáva z listů aloe vera a vilínu srst
osvěží a provoní. Přírodní vůně červených plodů a šam-
paňského obohacená o tóny levandule.

Přípravek pro odstranění pachů Repláscents

Revoluční sprej pro odstranění pachu vašeho psa z va-
šeho domova. Přípravek Repláscents odstraňuje pachy,
neutralizuje je a nahrazuje příjemnou jemnou vůní. Alter-
nativa k parfémům a domácím sprejům, které nejsou pro
použití přímo na vašeho psa bezpečné.

• Vůně fialek a mořského vánku 

• Cukrová třtina s grapefruitem (od jara 2010) 

• Červené ovoce a jasmín (od léta 2010)
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Pochoutka pro svěží dech treatformybreath

Naše zcela přírodní pochoutka osvěží dech psa. S kokosovým mlékem a karamelem a směsí čistících látek
pomáhá eliminovat nepříjemné pachy. Tato jedinečná směs udrží dech vašeho psa svěží, zatímco zdravé
celozrnné obilniny, organické ovoce a zelenina a lněná semínka podporují jeho prospívání a zdraví.

Pochoutka pro pevnější nervy treatformynerves

Vytvořili jsme zcela přírodní pochoutku pro zdraví centrální nervové soustavy. Doporučujeme pro psy, kteří
jsou vystaveni stresu, protože jejich „páníček“ někam odjel, někam cestují, v důsledku napětí způsobenému
změnou denního režimu nebo mají strach z ostatních psů. Obsahuje extrakty z levandule, vanilky a citrónu
a antioxidanty.

Dvoutýdení vitaminová kůra treatfor14days

Účinná dvoutýdenní „čistící kůra“ pro lepší vstřebání vitamínů a minerálů. Obsahuje patentovaný kmen
prospěšných bakterií, které snesou vysoké teploty při pečení . Podávejte ráno a večer po dobu 14 dní
a zdravé aktivní kultury se v trávícím traktu rozmnoží. Citrón a máta, stejně jako organické ovoce a zelenina
budou vašemu psovi chutnat. Vynikající pro psy, ktreým byla podávána antibiotika, aby se obnovila původní
prospěšná flóra v trávícím ústrojí.

ŘADA EVERYDAY ISLE OF DOGS
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LLÍÍNNÁÁNNÍÍ
No.20 Šampón s mateří kašičkou, No. 91 Potravinový doplněk s mateří kašičkou, No.50 Kondicionér pro
lehčí úpravy, No.51 Kondicionér pro náročnější úpravy, Kondicionér pro obnovu srsti 2BUILD.

SSVVĚĚDDÍÍCCÍÍ  OODDLLUUPPUUJJÍÍCCÍÍ  SSEE  KKŮŮŽŽEE
No.12 Šampón s pupalkovým olejem – veterinární řada, No.92 Potravinový doplněk s mastnými kyseli-
nami, No.62 Pečující aerosol s pupalkovým olejem.

CCHHUUCCHHVVAALLCCEE  AA ZZAACCUUCCHHÁÁNNÍÍ
No.63 Pečující aerosol proti zacuchání, Intenzivně vyživující maska, No.50 Kondicionér pro lehčí úpravy,
No.51 Kondicionér pro náročnější úpravy, Přípravek pro narovnání srsti Isle Straighten, Kondicionér pro
obnovu srsti 2BUILD, Kondicionér pro ochranu srsti 2HEAL, Pečující sprej 4CONTROL GROOMING SPRAY,
produkty řady pro hedvábnou srst Silky Coating.

NNEEŽŽÁÁDDOOUUCCÍÍ  PPAACCHHYY
No.62 Pečující aerosol s pupalkovým olejem, No.63 Pečující aerosol proti zacuchání, Šampón pro
důkladné čištění STAY (CLEAN), Pečující sprej 4CONTROL GROOMING SPRAY, Pečující sprej 4STYLE
GROOMING SPRAY, Přípravek pro odstranění pachů Repláscents.

PRODUKTY PRO SPECIFICKÉ PROBLÉMY



23

ALERGIE
No.92 Potravinový doplněk s mastnými kyselinami, No. 12 Šampón s pupalkovým olejem – veterinární řada,
Intenzívně vyživující šampón pro zářivý lesk, Intenzivně vyživující maska.

MATNÁ SRST
Všechny produkty s mastnými kyselinami, Přípravek pro narovnání srsti Isle Straighten, Přípravek pro
oživení srsti Isle Revive, Přípravek pro obnovu srsti Isle Repair, Intenzívně vyživující šampón pro zářivý lesk,
Intenzivně vyživující maska.

NEDOSTATEČNÝ OBJEM
No.20 Šampón s mateří kašičkou, No.91 Potravinový doplněk s mateří kašičkou, Přípravek pro hustší srst
Isle Thicken, Přípravek pro fixaci Isle Hold, Šampón pro jemnou srst STAND (UP), Kondicionér pro obnovu
srsti 2BUILD, Pečující sprej 4STYLE GROOMING SPRAY, Přípravek pro nadýchanou srst Isle Lift, Přípravek
pro snadnější úpravu Isle Style, produkty z řady pro bohatší srst Lush Coating.

OBAVY Z ÚPRAV
No.92 Potravinový doplněk s mastnými kyselinami, Intenzívně vyživující šampón pro zářivý lesk, Intenzivně
vyživující maska.

STATICKÁ ELEKTŘINA A „LÉTAVÁ“ SRST
Přípravek pro obnovu srsti Isle Repair, Pečující kondicionér 4CONTROL CONDITIONER, Šampón pro
nadlehčení srsti SIT (STILL), No.12 Šampón s pupalkovým olejem – veterinární řada, Sprej pro hedvábnou
srst a snadnější česání Silky Coating Brush Spray. 



KOSMETICKÁ PÉČE O PSY
Mnoho let podléhali majitelé psů mylné představě, že časté koupání psa poškozuje jejich srst. Tento mýtus vznikl v důsledku
špatných technik úpravy: používání škodlivých čisticích prostředků pro domácnost, příliš studené vody ze zahradní hadice
nebo šampónů určených pro lidi s nesprávně vyváženým pH. S kvalitními výrobky vyvinutými speciálně pro psy, jako je napří-
klad systém kosmetické péče o psy ISLE OF DOGS, se pes může a měl by se koupat kdykoli je to nutné, třeba i každý den.
Máme pocit, že správná kosmetická péče o psy má jednoznačný přínos: tím, že budete udržovat vašeho psa v čistotě a budete
o něj správně pečovat, mu pomůžete, aby byl zdravější a v lepší kondici. Veterináři a profesionálové se shodují na tom, že srst
psa funguje jako barometr jeho zdravotního stavu. Pokud je srst hrubá nebo se pokožka příliš odlupuje, je to důležitý signál, že
vaše zvíře není zcela v pořádku. A pokud s tím něco neuděláte, utrpí tím kvalita jeho života. Naši psi si hrají s dětmi, olizují je, spí
s námi, cestují s námi v autě a někdy dokonce jedí ze stejného stolu jako my. Takže čistota našeho psa ovlivňuje čistotu celé do-
mácnosti. 

TIPY A RADY
Jak často koupat
Obecným pravidlem je, že by se měl pes průměrně koupat dvakrát měsíčně, ale frekvence záleží na plemeni, typu srsti, velikos-
ti, věku a životním stylu. Psi s krátkou srstí, jako například buldoci nebo boxeři, se mohou koupat dvakrát měsíčně, zatímco ple-
mena s hustší srstí, jako například jorkšíři mohou vyžadovat koupel každý týden. Starší psi mohou mít tendenci zapáchat silněji
(přesto je stále milujeme) a vyžadují tak častější koupání. Psi, kteří tráví většinu času venku budou možná vyžadovat také častěj-
ší koupání, pravidelně každý týden. Malá plemena s krátkou srstí, jako například čivava, která tráví čas převážně uvnitř domu se
nemusí koupat tak často, stačí jednou měsíčně. Důležité je, aby pes vypadal čistě a voněl čistotou. Cítí se tak mnohem lépe: je
mu dobře a my ho máme rádi. Pokud se pes drbe a všechno ho svědí, je to signál k tomu, že potřebuje vykoupat.

Nástroje a rady pro úpravu
Vždy používejte správný typ hřebenu nebo kartáče pro určitý typ srsti. Na trhu je několik firem, které nabízí vynikající nástroje
pro úpravu psů určené pro různé typy srsti. Češte a kartáčujte psa jemně, abyste nepoškodili pokožku ani nepolámali srst. Po-
kud slyšíte zvuk kartáče, pravděpodobně kartáčujete příliš silně. Nejprve odstraňte hřebenem všechna zacuchání, použijte sprej
proti zacuchání Isle of Dogs No. 61 nebo No.63. Je lepší, když srst při odstraňování chuchvalců není zcela suchá. Koupání za-
cuchané srsti by mohlo problém ještě zhoršit. Nejlepší je kartáčovat psa po koupeli s využitím fénu nebo sušáku. Pokud potře-
bujete srst vykartáčovat když je suchá, doporučujeme ji lehce nastříkat některým z pečujících sprejů Isle of Dogs. 
O „příliš častém“ koupání
Myslíme si, že pokud budete používat ty správné přípravky, není žádná frekvence koupání příliš vysoká. Pokud pak budete koupat
vašeho psa denně, nemělo by to mít žádné negativní důsledky. Pokud však používáte šampóny nebo mýdla určené pro lidi, které
nemají správně vyvážené pH pro psí pokožku a srst, nebo šampóny s vysokým obsahem chemických složek, můžete pokožku a srst
psa příliš vysušit. Produkty společnosti Isle of Dogs™ jsou určeny speciálně pro psy, jsou bezpečné a dají se používat tak často, jak
jen chcete, naopak čím častěji je budete používat, tím bude srst vašeho psa vypadat lépe a bude lépe udržovaná.

Jak koupat
Správně provedená koupel nemusí pro vaše zvíře představovat stresující okamžik, naopak si spolu můžete užít spoustu legrace.
Je to příležitost ještě více posílit váš vztah, je to intimní chvíle mezi vámi a vaším psem, chvíle kdy mu můžete dokázat, jak moc
pro vás znamená, dotýkat se jeho srsti a ujistit ho, že je vše v pořádku. Ideální je, když zvyknete psa na koupel už jako štěňátko.
Buďte jemní, ale důkladní, věnujte pozornost zejména znečištěným místům, tak jako by to bylo vaše vlastní tělo. Udělejte si na
zvíře čas, abyste ho řádně promasírovali a nechte šampón několik minut působit, aby mohly přírodní oleje prosáknout do po-
kožky. Při koupání vždy dbejte na to, abyste důkladně opláchli všechny zbytky šampónu, které by mohly způsobit podráždění
pokožky. Musíte dávat rovněž pozor na to, aby se voda zvířeti nedostala do zvukovodu, do nosu nebo do očí.

DOVOZCE:

PET SERVIS s. r. o.
Kubelíkova 2532, 272 01 KLADNO
Česká republika
e-mail: info@pet-servis.com 
www.pet-servis.com


