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Parma shampoo en conditioner gebruiksaanwijzing
Parma wordt exclusief door Woef en Co uit Zweden geïmporteerd. Parma is in noord Europa een
begrip in de honden showwereld en trimsalons. Parma shampoo en conditioner zijn sterk
geconcentreerd en tot 8 x te verdunnen met water.

Shampoo diepe reiniging (schampo djuprengörande)
Parma diep reinigende shampoo is een milde all-purpose shampoo voor alle haartypes voor een effectieve diepe
reiniging. PH neutraal en sterk geconcentreerd, bevat geen olie siliconen. De vacht is gemakkelijk af te spoelen en
droogt snel. Kan eventueel verdund met water worden toegepast.

Normale shampoo (schampo normal)
Parma normaal shampoo is een zeer milde shampoo voor elk haartype welke wekelijks gebruikt kan worden.
Bevat conditioning extracten, heeft een verzorgende antistatische werking en geeft de vacht een mooie glans.
Droogt de vacht en ondervacht niet uit, is PH neutraal en sterk geconcentreerd. Kan eventueel verdund met
water worden toegepast.
Gebruiksaanwijzing shampoo:
Verdun de shampoo 2 tot 8 keer met water. Wrijf eerst de diep reinigende shampoo in de natte vacht. Spoel af en
herhaal de behandeling indien nodig. Als de vacht erg vuil is, gebruik dan de shampoo minder verdund en
herhaal zo nodig twee keer. Gebruik vervolgens de normaalshampoo op dezelfde manier.
Indien de hond wekelijks wordt gewassen kan meestal volstaan worden door alleen de normaal shampoo te
gebruiken.

Plantaardige nertsolie conditioner (balsam Vegetabilisk Minkolja)
Parma plantaardige nertsolie conditioner is een unieke conditioner geschikt voor elk type haar. Bevat
plantaardige Macademia notenolie, een notenolie die de kenmerken en eigenschappen heeft van de biologische
nertsolie. Deze conditioner is sterk geconcentreerd en PH neutraal en te verdunnen met water.
Parma plantaardige nertsolie conditioner geeft extra glans, hydrateert de vacht en onder vacht en heeft een
verzorgende werking.

Tarwe-eiwit conditioner (veteprotein balsam)
Parma tarwe-eiwit conditioner bevat plantaardige eiwitten die het haar versterkt en geeft
een ongelooflijk volume. Het is een evenwichtig pH en sterk geconcentreerde conditioner welke een antistatische
werking heeft.
Gebruiksaanwijzing conditioner:
Verdun de conditioner 2 tot 8 keer met water. Wrijf de conditioner na het wassen in het nog vochtig haar in
(gebruik voor het wassen de Parma diep reinigende shampoo en normaal shampoo). Laat de conditioner 3 tot 5
minuten intrekken en spoel het daarna met zo koud mogelijk water uit (spoel de conditioner er niet geheel uit).
TIP: Doe de conditioner niet rechtstreeks op de hond maar gebruiksklaar in een klein bakje. Gebruik vervolgens een spons en doordrenk
deze in het bakje met conditioner. Wrijf nu de gehele hond in met de spons. Op deze manier kunt u de gehele vacht goed in masseren en bent
u spaarzaak met de conditioner.
Noot: Gebruik altijd eerst de shampoos en eindig met een conditioner.
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