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Eläinten hoitotuotteet

Hoitava ja suojaava luonnollisista aineista valmistettu hoitovaha eläinten tassuille ja iholle.
Antaa suojaa erilaisia ärsytyksiä vastaan. Suojaa tassuja ja korvia vedeltä, soralta, asfaltilta,
jäältä ja estää lumen tarttumista. Ehkäisee tassujen ja korvien paleltumia ja suojaa pakkaselta.

Voidaan käyttää kuiviin, rikkinäisiin ja tulehtuneisiin tassuihiin. Imeytyy nopeasti ihoon. Sopii
ympärivuotiseen käyttöön.

Käyttöohje: Levitä ohut kerros halutulle alueelle ennen ulkoilua.

Tassu- ja ihovaha

Koko: 100ml 
Myyntierä: 12 kpl 
EAN-koodi: 6416977716235
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS



Eläinten hoitotuotteet

Softcare-hajunpoistaja on kätevä ja tehokas hajunpoistaja lemmikkikoteihin.

Se poistaa kaikki epämiellyttävät hajut tekstiilipinnoilta, nahasta ja huonetilasta, kuten eläinten
eritteiden jättämät hajut ja muut häiritsevät tuoksut. Tämä on uuden sukupolven tuote, joka ei
vain peitä hajua, vaan hajottaa kemiallisesti tuoksun aiheuttajan. Tehokas kaikille orgaanisille
hajuille, voidaan käyttää esim. asusteille, makuualustoille, auton tekstiileille ja agilityhalleissa.
Vaaraton kotieläimille. Riittoisa ja helppo käyttää.

Käyttöohje: Poista ensin näkyvä lika ja suihkuta sitten hajunpoistajaa suoraan hajun lähteeseen.
Odota muutamia minuutteja, jotta tuote ehtii toimia. Jos haju ei ole kokonaan kadonnut
tuotetta voi lisätä.

Tuote on pakattu kierrätettävästä muovista valmistettuun pakkaukseen. Sen voi hävittää
turvallisesti kierrättämällä muovin kierrätyksessä tai polttamalla.

Koko: 300ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716150
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG

Hajunpoistaja



Eläinten hoitotuotteet

Softcare Hajun- ja Tahranpoistaja on uusi ja tehokas tuote, joka poistaa erilaisia tahroja, niin
vanhat kuin uudetkin, ja epämiellyttäviä hajuja tekstiilipinnoilta, nahasta ja huonetilasta, kuten
eläinten eritteiden jättämät hajut ja muut häiritsevät tuoksut. Tämä on uuden sukupolven
hajunpoistaja, joka ei vain peitä hajua, vaan hajottaa kemiallisesti tuoksun aiheuttajan. Tehokas
kaikille orgaanisille hajuille, voidaan käyttää esim. asusteille, makuualustoille, auton tekstiileille
ja agilityhalleissa. Vaaraton kotieläimille. Riittoisa ja helppo käyttää.

Käyttöohje: Poista ensin näkyvä irtolika. Samuta tahranpoistaja tahralle ja anna vaikuttaa hetken
pinttyneisyydestä riippuen. Pyyhi tahra nukkaamattomalla liinalla pois huuhdellen. Tarvittaessa
toista käsittely. Voit testata värien kestävyyden ensin näkymättömässä osassa.

Pakattu kierrätettävästä muovista valmistettuun ponneaineettomaan suihkepulloon, jonka voi
tyhjänä hävittää turvallisesti polttamalla tai sekajätteen mukana.

Hajun- ja Tahranpoistaja

Koko: 300ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716204
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS



Eläinten hoitotuotteet

Softcare Hajun- ja Tahranpoistaja on uusi ja tehokas tuote, joka poistaa erilaisia tahroja, niin
vanhat kuin uudetkin, ja epämiellyttäviä hajuja tekstiilipinnoilta, nahasta ja huonetilasta, kuten
eläinten eritteiden jättämät hajut ja muut häiritsevät tuoksut. Tämä on uuden sukupolven
hajunpoistaja, joka ei vain peitä hajua, vaan hajottaa kemiallisesti tuoksun aiheuttajan. Tehokas
kaikille orgaanisille hajuille, voidaan käyttää esim. asusteille, makuualustoille, auton tekstiileille
ja agilityhalleissa. Vaaraton kotieläimille. Riittoisa ja helppo käyttää.

Käyttöohje: Poista ensin näkyvä irtolika. Samuta tahranpoistaja tahralle ja anna vaikuttaa hetken
pinttyneisyydestä riippuen. Pyyhi tahra nukkaamattomalla liinalla pois huuhdellen. Tarvittaessa
toista käsittely. Voit testata värien kestävyyden ensin näkymättömässä osassa.

Pakattu kierrätettävästä muovista valmistettuun ponneaineettomaan suihkepulloon, jonka voi
tyhjänä hävittää turvallisesti polttamalla tai sekajätteen mukana.

Hajun- ja Tahranpoistaja

Koko: 500ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716211
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS



Eläinten hoitotuotteet

Softcare-varustesuoja on tehokas suoja erilaisille lemmikkien tarvikkeille.

Tuote käytetään sekä eläinten asusteiden ja nahkaremmien, satuloiden ja ihmisten
ulkoiluasusteiden sekä kalusteiden pinnoille estämään kastumista ja likaantumista. Se torjuu
kastumista ja likaantumista. Ei muuta materiaalin tuntua, mutta tarjoaa tehokkaan suojan
turvallisesti.

Käyttöohje: Sumuta käsiteltävä pinta niin, että se kostuu kauttaaltaan ja anna kuivua
huoneenlämmössä n. 2 tuntia ennen käyttöä. Tee käsittely hyvin tuuletetussa paikassa tai
ulkona. Uusi käsittely tarvittaessa.

Pakattu kierrätettävästä muovista valmistettuun ponneaineettomaan suihkepulloon, jonka voi
tyhjänä hävittää turvallisesti polttamalla tai sekajätteen mukana.

Koko: 500ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716082
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG

Varustesuoja



Eläinten hoitotuotteet

Softcare vesipohjainen varustesuoja on tehokas suoja erilaisille lemmikkien tarvikkeille.

Tuote käytetään sekä eläinten asusteiden ja nahkaremmien, satuloiden ja ihmisten
ulkoiluasusteiden sekä kalusteiden pinnoille estämään kastumista ja likaantumista. Se torjuu
kastumista ja likaantumista. Ei muuta materiaalin tuntua, mutta tarjoaa tehokkaan suojan
turvallisesti. SOPII MYÖS KEINONAHALLE.

Käyttöohje: Sumuta suojattava pinta tasaisesti kosteaksi ja anna kuivua täysin kuivaksi ennen
käyttöä. Lopullisen lujuutensa suoja saa yhden vuorokauden kuluessa, jonka jälkeen se kestää
vesi- ja öljypohjaista likaa. Ravistettava ennen käyttöä, säilytys yli 5 °C lämpötilassa.

Pakattu kierrätettävästä muovista valmistettuun ponneaineettomaan suihkepulloon, jonka voi
tyhjänä hävittää turvallisesti polttamalla tai sekajätteen mukana.

Koko: 500ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716228
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS

Vesipohjainen varustesuoja



Eläinten hoitotuotteet

Softcare-hoitoaine turkille poistaa staattista sähköä ja tekee eläimen karvasta kiiltävän ja helpon
harjata. Helppo käyttää, lisäät vain hoitoainetta pesun jälkeen ja huuhtelet. Se on turvallinen
eläimille, eikä siinä ole sulfaatteja, hajusteita tai muita haitallisia ainesosia. Pesuaine on
ympäristölle turvallinen.

Käyttöohje: Levitä hoitoaine pestyyn karvaan hieromalla. Anna vaikuttaa hetki ja huuhtele.

Tuote on pakattu ponneaineettomaan, kierrätettävästä muovista valmistettuun pakkaukseen.
Sen voi hävittää turvallisesti kierrättämällä muovin kierrätyksessä tai polttamalla.

Koko: 250ml 
Myyntierä: 12 kpl 
EAN-koodi: 6416977716105
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS

Hoitoaine turkille



Eläinten hoitotuotteet

Softcare-suihke turkille harjaamisesta helppoa, antaa turkille kauniin kiiltävän ulkonäön ja
poistaa staattista sähköä. Tuote soveltuu kaikenlaiselle eläinkarvalle ja auttaa pitämään sen
hyvässä kunnossa. Se on turvallinen eläimille, eikä siinä ole sulfaatteja, hajusteita tai muita
haitallisia ainesosia. Pesuaine on ympäristölle turvallinen.

Käyttöohje: Sumuta turkkiin ja harjaa tasaiseksi. Ei tarvitse huuhtoa.

Soveltuu käytettäväksi sekä pyyhekuivalle että kuivalle turkille. Ravistettava.

Tuote on pakattu ponneaineettomaan, kierrätettävästä muovista valmistettuun pakkaukseen.
Sen voi hävittää turvallisesti kierrättämällä muovin kierrätyksessä tai polttamalla.

Koko: 250ml 
Myyntierä: 12 kpl 
EAN-koodi: 6416977716122
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS

Hoitospray turkille



Eläinten hoitotuotteet

Softcare-shampoo eläimille on hellävarainen ja turvallinen, sulfaatiton erikoisshampoo eläinten
karvanpesuun. Soveltuu kaikille eläimille. Tuote ei sisällä hajusteita eikä väriaineita. Helppo
käyttää. Shampoo on ympäristöystävällinen.

Käyttöohje: Levitä ja vaahdota kostealle karvalla. Huuhtele lopuksi huolellisesti.

Tuote on pakattu ponneaineettomaan, kierrätettävästä muovista valmistettuun pakkaukseen.
Sen voi hävittää turvallisesti kierrättämällä muovin kierrätyksessä tai polttamalla.

Koko: 250ml 
Myyntierä: 12 kpl 
EAN-koodi: 6416977716099
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS

Shampoo eläimille



Eläinten hoitotuotteet

Kirkastava Shampoo on eläinshampoo joka puhdistaa turkin hellävarasisesti. Shampoo nostaa
esiin vaaleiden karvan parhaat puolet ja saa karvat tuntumaan pehmeämmiltä. Aktiiviaineena
käytetty kasviperäinen Xylitoli kosteuttaa ja kirkastaa turkin.

Sopii hyvin kaikille väreille ilman mitään rajoitusta.

Käyttöohje: Levitä ja vaahdota kostealle karvalla. Huuhtele lopuksi huolellisesti.

Pakattu 250 ml kierrätettävästä muovista valmistettuun pakkaukseen, jonka voi hävittää
polttamalla tai sekajätteenä.

Kirkastava shampoo

Koko: 250ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716242
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS



Eläinten hoitotuotteet

Pentu Shampoo on pesuteholtaan hellempi ja hoitavuutta turkille antaa kasviperäinen
kookosöljy. Pentu shampoo on hellävarainen ja tehokas shampoo pennuille. Estää staattisen
sähkön ja takkujen muodostumista.

Sopii myös aikuisille koirille ja kissoille.

Käyttöohje: Levitä ja vaahdota kostealle karvalla. Huuhtele lopuksi huolellisesti.

Pakattu 250 ml kierrätettävästä muovista valmistettuun pakkaukseen, jonka voi hävittää
polttamalla tai sekajätteenä.

Pentu shampoo

Koko: 250ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977716259
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG-RUS



Eläinten hoitotuotteet

Softcare Eläintilojen tehopesu on uusi tehokas pesuaine, joka on kehitetty erityisesti eläinten
asumusten ja välineiden puhdistukseen sekä tahrojen poistoon. Se sopii myös eritteiden ja
vaikean lian puhdistamiseen erilaisilta pinnoilta ja välineistä.

Tuote ei vahingoita pestäviä pintoja ja on ympäristölle turvallinen, biohajoava sekä turvallinen
käyttäjälle ja eläimille.

Käyttöohje: Esikastele pinta tarvittaessa, suihkuta tai levitä pesuaine pinnalle, anna vaikutta
minuutti tak kaksi. Pese sitten pois ja huuhtele pinta.

Eläintilojen tehopesu

Koko: 500ml 
Myyntierä: 6 kpl 
EAN-koodi: 6416977713548
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG



Eläinten hoitotuotteet

Softcare Puhdistus- ja karvankeräyssieni on mahtavan tehokas!

Uusi materiaali, PVA, imee tehokkaasti nesteitä ja likaa. Sieni kestää vääntämistä, ei
jätä nukkaa eikä raitoja kuten mikrokuituliinoja ja puhdistaa jopa ilman pesuaineita.
Kerää myös tehokkaasti lemmikkieläinten karvat matoilta ja muilta tekstiileiltä. PVA on
hyvin kestävää ja siten ekologista.

Sienen voi tarvittaessa pestä pesukoneessa alle 60 asteessa. Säilytetään kuivana ja
kostutetaan ennen käyttöä. Kuivana PVA on antibakteerista eikä ala haista kuten
tavalliset pesusienet.

Puhdistus- ja karvankeräyssieni

Koko: 15x8x5 cm 
Myyntierä: 24 kpl 
EAN-koodi: 6416977713593
Tuote kieliversiot: FIN-SE-ENG


