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Styling & Finishing
BLOW DRY CREAM pot 105 gr - 500 gr
Vermindert volume, verzacht, helpt ontwarren.
Niks werkt beter om uitstaande vachten te effenen, of het nu een puppy 
vacht is of te volumineus.
Sensationeel product voor het ontwarren van lange haren, franjes of 
kragen. 
Vergemakkelijkt het borstelen. Helpt ook tegen statische elektriciteit.
Toepassen op een vochtige vacht, gebruik een grove kam om door te 
kammen, nadien föhnen met een ovale borstel. 
1 eetlepel / 1 kopje warm water in de Plush Puppy Spray Bottle, om als 
verzachtende spray te gebruiken.
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

CHALKESTRAL “plus” pot 250 gr
Een uniek product dat de vacht zodanig verzorgt dat uitdroging door kalk 
wordt vermeden en tevens de kalk vasthoudt. Aanbrengen op ‘te kalken’ 
plaatsen en de kalk onmiddellijk aanbrengen met borstel.

PROTEIN COAT BALM pompflesje 100 ml – 200 ml
The perfect finishing cream.
Aanbevolen als lichte afwerking om statische elec. te beperken bij het 
showen. Uitstekend voor alle loshangende vachten.
Voor franjes op Saluki, Spaniels en Setters en om de haren van de Maltese, 
Afghaan, Yorkies,.. in feite elke vacht die luchtig en zacht op z’n plaats 
moet blijven. Verbazingwekkend voor het modelleren van loshangende 
haren. Niet vettig ! Coat Balm kan gebruikt worden net voor het ingaan 
van de ring. Gebruik een kleine hoeveelheid om te effenen en een extra 
hoeveelheid voor de uiteinden. Dit geeft een zeker gewicht aan de haren, 
waardoor ze steeds mooi terugvallen bij het bewegen.
Kan meerdere keren per dag worden toegepast.
Bevat UV filters en eiwitten.

COVER UP CREAM pot 100 gr of 250 gr
Witte make-up voor honden.
Uitstekend voor de behandeling van vlekken en verkleuring. 
Doeltreffend voor rode of vereelte ellenbogen.
Te gebruiken op de snuit van Boxers, Border Collies, Whippets, Bull 
Terriers, etc .. en in de oren voor een voller vacht-uitzicht bij Samoyeeds 
en Siberians. Aanbrengen met een droge of amper vochtige spons. Laag per 
laag opbouwen. Gebruik een vochtige spons voor grotere delen. 
Tijdens het drogen kan poeder gebruikt worden. Het overtollige 
afborstelen. Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

FAIRY FROST Terrier 200 gr nu ook REGULAR !! 
Witte kalk, verbeteraar.
Een vernieuwende aanpak van de gebruikelijke methode om de vacht te 
kalken. Kleeft goed en klontert niet . Geeft ‘body’, structuur en maakt de 
vacht hard. Breng aan met een borstel, en werk in de vacht.
Wij raden een scheerkwast aan voor kleine plaatsen of gebruik een 
kortharige borstel en werk het poeder goed in de vacht op de plaatsen 
waar wit en structuur vereist is.
Vervaardigd uit natuurlijke bestanddelen.



Styling & Finishing
ODOUR MUNCHER spray 175 ml - navulling 5 liter
Geparfumeerde deodorant voor honden.
Anders dan alle anderen ! Deze fantastische deodorant neemt letterlijk 
alle geurtjes weg, terwijl andere ze maskeren. Ruikt hemels !
U zal deze zuivere, frisse aanpak van hondenhygiëne zeker weten te 
appreciëren.

OMG - CONCENTRAAT - READY TO USE
Beschikbaar in 500 ml concentraat en 500 ml spray ready to use
Een revolutionaire spray op basis van de laatste technologie en gezond 
verstand. en ... HET WERKT !! Volledig water oplosbaar. 
Kleeft niet, doeltreffende ontklitter, verwijdert lak en andere haarspray. 
Verdunnen in functie van de vacht. (1/20)
Eerst goed borstelen, dan verdund verstuiven op droge of vochtige vacht, 
nogmaals goed borstelen.

PIXIE DUST
Glinsterend poeder.
Ultra fijn wit poeder dat glimt in de zon of onder licht. 
Dit is het ultieme grooming product dat uw hond net dat beetje extra 
geeft. Bij witte honden te gebruiken ná krijt of in de plaats van. Kan op 
elke vachtkleur, zelfs zwart, gebruikt worden, om te glimmen.
En beetje Pixie Dust op de borstel doen, lichtjes over blazen en dan 
aanbrengen op de delen die een glanseffect kunnen gebruiken. Goed 
inwerken en onder licht bekijken. Kan ook met de hand worden 
aangebracht.
 
PUFFY DOG aerosol 250 gr
Styling Mousse - Geeft stevigheid en vulling.
Uiterst geschikt voor het modelleren van een Collie of Sheltie.
Ideaal om het hoofd van de Westie of Cairn Terrier het “chrysanten 
uitzicht” te geven. Excellent om de broek van de Siberian of Malamute 
volumineuzer te maken. Puffy Dog aanbrengen en droogblazen of 
opkammen en gewoon laten drogen. Er zijn echter nog vele andere rassen 
die van dit sensationeel product gebruik kunnen maken.
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

QUICK FIX CONDITIONER
Licht vasthoudende conditioner – grooming verstuiver 500 ml verstuiver – 1 
liter navulling.
Een verbazende quick spray oplossing voor de uitgedroogde vacht, waar 
een licht vasthoudende factor vereist is. Deze schitterende formule is 
volgepropt met melkvetten om ‘smering’ toe te voegen.
Te gebruiken als grooming verstuiver of vachten die volume nodig hebben 
- laat geen hard gevoel in de vacht na. Aanbevolen voor het borstelen van 
Shelties, Collies, Old English,…
Ook te gebruiken op dubbele vachten die niet in ‘volle vacht’ zijn om 
ze donzig te maken de dag van de show. Goed om lastige knopen te 
ontwarren, en de broek op te blazen. 
Zuinig gebruiken op de gewenste delen. Vochtig of droog kammen of in 
vorm brengen. Indien gebruik op een droge vacht, ongeveer 2 minuten 
laten drogen alvorens te föhnen. Kan voor fijne vachten nog verdund 
worden. Niet uitspoelen !



Styling & Finishing
RUFFY TUFFY
Voor alle ruw-harige rassen 175 ml spray
Een grooming verstuiver speciaal voor ruw- en kortharige rassen, bij wie de 
draad of grove structuur noodzakelijk is.
Ideaal voor terriërs. Helpt de vacht te verstevigen. Te gebruiken op droge 
of natte vacht. Natuurlijk laten drogen of föhnen. 
Kan ook gebruikt worden om terug een harde vacht te bekomen na het 
baden.

SHINE & COMB spray 250 ml
Shine coat finish.
Glanzende vachtafwerking, volledig olie vrij. Geweldig voor de 
ogenblikkelijke “gezonde glans”.
Aanbevolen voor licht ontwarring en glans spray voor elke verzorgde vacht.
Kan direct op droge of natte vacht gebruikt worden om te ontwarren. 
Uitstekend voor een snelle borstelbeurt van vloeiende vachten zoals 
Afghanen of voor franjes op Saluki, Setters, ..
Fantastisch om de betoverende schoonheid van glans en kleur te 
benadrukken van rassen zoals Mopshond, Rottweiler,..
Als last-minute te gebruiken op de rug van vb. Boxers, American Cockers,..
Ook geschikt voor rassen met ondervacht.
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

SIT N STAY pot 105 g
Flexibele vormgever
Uitstekend voor het in model brengen van Lhasas, Shih Tzu, Briards, …
Geweldig voor het uitrusten van Terriërs, zoals het vorm geven aan een 
Westie hoofd en het optrekken van de kraag van een Collie en Sheltie. 
Leuk om uw Cairn dat beetje warrig effect te geven.
Ook te gebruiken op de poten van Malamutes, Siberians,..
Neem een kleine hoeveelheid op de vingertoppen, dit voelt eerst kleverig 
aan, wrijf het warm en de kleverigheid verdwijnt, dan aanbrengen op de 
vacht. Ofwel op de wortels voor lifting of op de uiteinden voor Terriërs. 
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

SUNSHADE
Zonnefilter voor de vacht 125 ml verstuiver
Deze verbazende spray met vachtbescherming is toereikend om het 
vermogen van de zon om de haren te beschadigen, af te weren en te 
vermijden dat de vacht verbrandt.
Indien nodig, ’s morgens aanbrengen, met een lichte veeg van de hand om 
het product uit te strijken en een gelijkmatige bescherming te bekomen. 
Minstens 2 tot 3 maal per week verstuiven, en na het zwemmen.
SUNSHADE kan ook worden toegepast op honden die gevoelig zijn voor 
zonnebrand of gemakkelijk verbranden.
Toepassen op de gevoelige delen die bescherming nodig hebben. 
Het is een fijn product, en geen vettige bedoening.
Het is een intensief zonnescherm en vochtinbrengend product met een 
goede beschermende factor.
Gewoon uit te wassen met shampoo zoals gewoonlijk - oplosbaar in water.



Styling & Finishing
SWISHY COAT pot 225 g 
Vernieuwend product voor loshangende vachten.
Speciaal voor rassen met ‘vloeiende’vacht zoals Afghanen, Maltese, 
American cockers, Lhasas, etc .., bij wie verwacht wordt dat de vacht 
loshangt en bij het lopen een zwiepende, zwaaiende beweging maakt om 
nadien terug soepel op z’n plaats te vallen. Ideaal voor lange zijdeachtige 
oorbevedering. 
Uitstekend voor het tijdelijk recht leggen van golvende haren. 
Kan gebruikt worden voor het verzachten, volume te verminderen, 
statische elektriciteit te vermijden en het vlakker en zijde-achtiger maken 
van de vacht
Gebruik volgens het ras vb. 1 eetlepel / 2 liter warm water voor Malteser 
en 1 eetlepel / 1 kopje warm water voor een Afghaan, voor alle andere 
rassen een verdunning maken tussen het bovenstaande.
Goed inwerken in de lange haren. Niet uitspoelen ! en droogblazen.
Kan ook vermengd worden met Blow Dry Cream om uitstaande vachten te 
verminderen en zo vlak mogelijk te leggen.
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

 
VOLUMISING CREAM pot 105 gr – 225 gr – 500 gr
Styling crème voor een vollere vacht.
Voor elke vacht – een vernieuwende aanpak om 3 haren er 3000 te laten 
lijken. Geweldig voor “uit vacht” situatie.
Laat geen kleverige resten of ongewilde stroeve haren na. De vacht ziet er 
heel natuurlijk uit en voelt ook zo aan.
Kan rechtstreeks op haren worden aangebracht, maar verwerkt 
gemakkelijker indien verdund.
1 eetlepel / 1 kopje warm water en de Plush Puppy Spray Bottle, 
verstuiven op een bijna droge vacht, föhnen tegen de haargroei in. 
Gebruik dit opnieuw de dag van de show als een licht nevel, föhn of 
borstel in model.
Uitstekend voor honden bij wie een volle vacht essentieel is bv. Siberians, 
Malamuts, Akitas, Samoyeed.
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.



Conditioners
NATURAL SILK PROTEIN CONDITIONER 
250 ml, 500 ml,1 liter en 5 liter
Aanbevolen om de vacht zachter te maken, te ontwarren, of te behandelen 
tegen uitdroging.
Verminderd ook de statische elektriciteit. Heeft een milde volume 
verminderende werking en beperkt de ‘fluffiness’ van een ‘fly away’ vacht.
Wordt verdund : 5 delen water op 1 deel conditioner, kan tot 10/1 voor 
licht gebruik.
Kan ook worden gemengd met Swishy Coat of Blow Dry Cream of beide, 
voor speciale behoeften en het droogblazen te ondersteunen. Ook 
te gebruiken op honden met de meest voorkomende huidproblemen. 
Vervaardigd uit organische stoffen en planten extracten.

COAT RESCUE 250 ml en 1 liter
Een intensieve conditioner, met revitaliserende werking voor alle 
vachttypes. Speciaal samengesteld voor uitgedroogde en beschadigde 
vachten. Bijzonder mengeling van natuurlijke oliën en plantenextracten, 
die vermoeide, uitgedroogde, en beschadigde haren, terug nieuw leven 
inblazen. Na het wassen en spoelen, in de vacht inwerken.
Minstens 3 minuten laten inwerken, uitspoelen. Nadien kan er eventueel 
nog Silk Protein Conditioner gebruikt worden. Bevat porseleinaarde, 
amandelolie, kaneelschors, zeewierextracten e.a. natuurlijke 
bestanddelen.

REVIVA COAT Vocht inbrengend schuim 250 gr spuitbus
Een merkwaardig “leave in” product dat ontwikkeld werd om alle 
vachttypes te bevochtigen zonder een vettig gevoel achter te laten. Dit is 
een verbazingwekkende formule die werkelijk resultaat heeft.
Uitstekend om een vacht in conditie te brengen die geen gewone 
crèmespoeling verdragen vb. als U een ‘volle vacht’ wil behouden, of 
vachten die totaal geen vettigheid verdragen.
Uitstekend voor ontwarring en vermindert knoopvorming.
Hoofdzakelijk goed voor loshangende vachten die bedekking nodig hebben 
zoals Pekinees, Shih Tzus, Yorkshire Terriers, etc. Ongeveer de grootte van 
een golfbal schuim mengen met 1 kopje water in de Plush Puppy Spray 
Bottle, goed schudden en verstuiven over de gehele vacht. 
Bedekken zoals gewoonlijk.
Te gebruiken als grooming/ontwarring verdund zoals beschreven. 
Kan ook onverdund, met de hand worden aangebracht als regelmatige 
vochtinbrenger. Kammen en föhnen zoals anders. Niet uitspoelen ! 
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule.

SEABREEZE OIL 140 ml spray – 1 liter navulling. 
Ultrafijne vachtolie 
Samengesteld uit plantenoliën om de haarstructuur te verbeteren 
en beschadigd haar te herstellen. Dit product heeft werkelijk ‘star’ 
kwaliteiten. Voegt glans en conditie toe en is een uitstekend alternatief, 
met langer blijvend resultaat dan de meeste andere oliën. Te gebruiken 
als grooming product omdat het de vacht niet plat legt. 1 eetlepel / 4 liter 
water, best met een spons in de vacht inwerken. Niet uitspoelen ! 
Doeltreffend voor de meeste rassen, Poedels, Rottweilers, Dobermans, 
Boxers, etc .. inbegrepen. Verdunningsgraad aan het haar type aanpassen, 
kan ook onverdund gebruikt voor het gewone oliën.



Bathing alternatives
WONDER WASH 500 ml spray of 1liter navulling. Ook in 5 liter.
Zelfreinigende shampoo.
DÉ briljante oplossing voor noodgevallen !
De snelle spray samen met een vochtige (warme) handdoek, 
wanneer een normale wasbeurt onmogelijk is.
Goed schudden, verstuiven, goed inwerken en dan met een vochtige 
handdoek tegen de haren in droogwrijven. Ontworpen om te reinigen, 
witter maken en verhelderen van elke vachtkleur. 
Niet te gebruiken als gewone shampoo om de hele hond mee te reinigen.
Niet uitspoelen ! Niet verdunnen !

POWDER PUFF DROOGSHAMPOO
Een ideaal alternatief voor de ‘natte’ shampoo.
Breng overmatig aan en werk in de vacht.
Werk goed in met de hand op hardnekkige plaatsen, en borstel tegen de 
haarrichting in, uitblazen met koude lucht of veelvuldig uitborstelen. 
Hoe dan ook uitföhnen is ideaal om alle restanten weg te werken.

Terriers en harde vachten : 200 gr
Ontgeurt, geeft een propere en fris ruikende vacht, verbetert en 
onderhoud de vachtstructuur.

Regular : 400 gr 
Ontgeurt, reinigt en frist op
Vervaardigd uit natuurlijke bestanddelen
Gemaakt volgens Cheryl’s speciale formule

WONDERBLOK 100 gr
Ontvlekkende zeep
Wonderblok is een vernieuwde aanpak van de traditionele 
vlekkenverwijderaar. Volledig op plantaardige basis & glycerine met een 
vleugje citroengras aroma. De vacht bevochtigen en WB direct op de vlek 
aanbrengen. Goed naspoelen.

• Niettegenstaande het een mild product is, toch contact met de 
ogen vermijden

• Minimaliseert ongewenste verkleuring met een milde aanpak
• De enige manier om zonder bleekmiddelen te werken
• Voor maximum effect, meermaals gebruiken
• Voor gebruik op witte plaatsen
• Bewaren in het meegeleverde doosje

BFF WIPES
Uw ‘Best Friends Forever’ reinigingsdoekje. Verkrijgbaar in pakje van 
10 stuks. Een ongelooflijke vernieuwing in een snel reinigend doekje, 
zonder poespas.Hoe goed wilt U dit ? Het zijn de beste ! 
Totaal zeep-, alcohol- en latex vrij. Ultra dik en voedend, Hypo allergeen. 
Geen spoeling, water, zeep of iets anders nodig. 
Perfect voor noodgevallen, overal. Voor kleine honden kan het meermaals 
gebruikt worden. U kan ze ook verknippen en bewaren in een ‘ziplock’ 
zakje in uw auto, valies, thuis, overal ... Geen ‘oeps’ toestanden meer, 
of vuile pootjes in huis of uw auto. We weten wat U nodig heeft om uw 
werk te verlichten. 
Handleiding op de verpakking.



Shampoos

HERBAL WHITENING SHAMPOO WITH GINSENG
250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter
Aanbevolen voor witte honden of witte platen. 
Vermindert de ‘vergeling’ en brengt een parelende witte glans aan zonder 
te bleken. Neutraliseert grauwe of rossige tinten op zwarte, grijze, bruine 
en rode vachten.
Bevat Ginseng extract, Proteïnen en violet.

NATURAL ALL-PURPOSE SHAMPOO WITH HENNA 
250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter
Deze shampoo geeft de vacht glans. Is geschikt voor alle rassen met een 
vaste vachtstructuur, vb. Akita, Siberians, .Ook aanbevolen voor kortharige 
rassen die geen ‘zachte’ vacht mogen hebben zoals Weimaraner, Bulldog, 
Rottweiler, ... en de meeste Terriërs. 
Een goede all-round shampoo voor een gezond, glanzende vacht.
Vervaardigd uit organische bestanddelen met henna extracten, 
alpenkruiden en mossen.

NATURAL CONDITIONING SHAMPOO WITH EVENING PRIMROSE
250 ml, 500 ml, 1 l, 5 liter
Een goede verzachtende shampoo dat tegelijk een crèmespoeling is voor 
alle uitgedroogde, oudere en taaie vachten. Vergemakkelijkt ontwarring, 
en geeft glans aan langharige fijne vachten zoals vb. Afghanen, Beardies, 
etc. ... Bevat een groot aandeel sleutelbloemolie.

NATURAL BODY BUILDING SHAMPOO WITH WHEATGERM
500 ml, 1 liter en 5 liter
Aanbevolen voor alle rassen waarbij een vollere vacht noodzakelijk is. 
Ideaal voor ‘full coated’ rassen zoals Poedel, Old English, Bouvier ... 
Uitstekend voor rassen met ondervacht. na de rui, zoals Malamuts, 
Samoyeeds, Collies, ...
Geeft ondersteuning aan een schaarse vacht, legt de haren niet plat 
Ondersteund met tarwekiemolie, tarwemeel, D-Phantenol en mos 
extracten.

Alle Plush Puppy Shampoos en Conditioners zijn vervaardigd uit natuurlijke bestanddelen. 
Alles is organisch, milieuvriendelijk en werd niet op dieren getest.
Wij raden U het volgende gebruik aan :

- onverdund door plaatselijke intensieve reiniging of voor ‘verheldering’
- voor grondige reiniging : 1 deel shampoo op 5 delen water
- regelmatig baden : 1 deel shampoo op 10 delen water.

Conditioners in dezelfde verhouding gebruiken voor een uitgedroogde vacht.
Alle shampoos zijn geschikt voor honden met de meest voorkomende huidproblemen.



DEEP CLEANSING SHAMPOO 
500 ml, 1 liter
Aanbevolen om alle vooraf gebruikte producten uit te wassen. Ook als 
‘zuiverend’ te gebruiken elke derde of vierde wasbeurt, 3 tot 5 minuten 
laten inwerken alvorens uit te spoelen.
Ideaal om grauwe witte delen nieuw leven in te blazen, maar kan op elke 
kleur aangewend worden dat een grondige beurt kan gebruiken. Bevat 
groen thee en zeewier extracten.

SENSITIVE SKIN SHAMPOO 
enkel in 500 ml
Een natuurlijk, aangenaam ruikend alternatief dat reeds resultaat heeft 
bewezen bij een hele reeks huidproblemen. Samengesteld uit degelijke 
plantenconcentraties om roos, schilfers, droge huid en psoriasis te 
bestrijden. Ideaal voor een hond die veel krabt en tóch geen vlooien heeft.
Zodanig geconcentreerd om verschillende verdunningen te kunnen 
toepassen, naargelang de ernst van het probleem. Gebruik bij aanvang 
3 delen water/ 1 deel shampoo, tot de symptomen verminderen, dan 
verdunnen tot 10/1. Bevat mos extracten, alpenkruiden en Arnica.

BLACK OPAL SHAMPOO 
500 ml, 1 liter 
Een krachtig gekleurde shampoo om zwarte vachten op te peppen. 
Geeft diepte aan verbleekte vachten en versterkt de natuurlijke kleur. 
Voor maximaal resultaat, te gebruiken op een goed gereinigde vacht 
(PP Deep Cleansing, om alle restanten weg te halen). 
Onverdund of minimaal verdund aanbrengen en 10’ laten inwerken 
alvorens uit te spoelen.
Een beetje zwart is goed, héél zwart is nog beter !! Ongelooflijk resultaat.
Alleen te gebruiken op zwarte vachten ! Biologisch product met 
kruidenextracten en zwarttinten.

Shampoos



Flower essence drops

APPREHENSION DROPS
Voor honden met een panische angst van het onbekende vb. ringangst, 
tegenzin van bepaalde plaatsen of ervaringen.

HYPERACTIVITY DROPS
Goed algemeen kalmerend middel.
Voor over-opgewonden, moeilijk te hanteren honden bv. teveel energie of 
enthousiasme, te weinig concentratievermogen.
Veelal een jonge hond.

SHOWREVIVER DROPS
Goede opkikker !
Voor slome of luie hond, bv. Verveling, warmte, uitgeput door een verre 
reis.

TRAVEL WELL DROPS
Helpt honden die lijden onder een reis, bv. reisziekte, stress, kwijlen.
Dosering voor snelle gewenning : 12 druppels voor aanvang van de reis.

HORMONE BALANCER
Helpt de teef op psychologisch gebied. Kan gebruikt worden bij 
onevenwichtigheid zoals menstruatie, conceptie, voortplantingsproblemen, 
over of onder actief seksueel gedrag, na de worp. 
Wij beweren niet dat we lichamelijke problemen bij een teef kunnen 
oplossen.
Dosering : 7 druppels onder de tong, 3 maal per dag bij aanvang, 
gedurende 7 dagen. 7 dagen geen, en dan herbeginnen voor 7 dagen. 
Als de opname succesvol is, herhalen gedurende de volgende 2 weken.

Samengesteld om negatief en ongewenst gedrag te voorkomen.
Beschikbaar in 25 ml flesje met druppelteller.
Bloemen extracten gemengd en geconserveerd in alcohol.

Bloemen extract middelen zijn tegenwoordig een volwaardig deel van de natuurlijke, 
alternatieve aanpak van het ‘handling’ gedrag. 
Deze middelen ‘genezen’ de hond niet, maar helpen hem ongelukkige, ongewilde en 
rampsituatie te overwinnen. Wij kennen meerdere succes verhalen.



Accessories
Pin Brush
Een goede kwaliteits-pin borstel die het werk aan kan.
Gaat moeiteloos door de lange vachten zoals van Afghanen en Bearded 
collies. Speciaal ontworpen om inzinken van de pinnen te voorkomen. 
Een zeer goede borstel voor een goede prijs.

10” Ontklit kam, met houten greep C100
25 cm rozenhouten kam 21 x 62 mm lange sterke tanden.
Platte greep – Plush Puppy logo.

10” Aluminium Kam C101
250 mm Aluminium ‘spray’ kam, met anti-slip greep.
36 mm extra lange tanden.
Plush Puppy logo op blauwe greep.

7.8” Aluminium Kam C102
19.5 cm lang - 25 mm tanden.
Anti-slip greep.

7.6” Anti statische Kam C103
19 cm lang, vierkante greep.
Zware 48 mm tanden – 21 grove en 17 fijne.

7.6” Anti statische Kam C104
19 cm lang, vierkante greep.
Sterke 35 mm tanden, 26 grove en 37 fijne.

6” Anti statische zwarte koperen kam C105
Aanbevolen voor het gebruik bij statische vachten

4.5” Anti statische zwarte koperen kam C106
11.50 cm lang, vierkante greep.
Sterke 19 mm tanden, 22 grove en 42 fijne.

Sproeiflesje 125 ml - 250 ml - 500 ml
Beschikbaar in 3 formaten, erg praktisch voor het mengen van shampoo en 
styling producten. 
De 2 grootste hebben een inhoud van 250 en 500 ml met regelbare 
verstuiver. Het kleinste is 125 ml, ideaal zakformaat.

Mix Fles 1l
Met onze ‘Mix bottle’ wordt shampoo verdunnen kinderspel. De fles is 
voorzien van graduatielijnen voor het verdunnen van 1/1 tot 20/1. 
Vullen met lauw water tot de gewenste verdunning, en bijvullen met 
shampoo. Schudden en klaar ! 
Deze 1 liter plastic fles heeft een handige flip flop sluiting.



CAL REI
3D Spacer®

Optimaal comfort voor uw huisdier.
10 goede redenen om Cal Rei te gebruiken

1) Maximale weerstand
2) Behoudt zijn uiterlijk was na was zonder 
 het verlies van vering noch textuur
3) Optimale hygiëne dankzij de ademende 
 eigenschappen (ventilatie)
4) Makkelijk te wassen: schoonspuiten met de 

slang of in de wasmachine
5) Snel droog in de droogkast of in de buitenlucht
6) Voorkomt de opstapeling van slechte geuren
7) Anti-Schimmel en bacteriën
8) Maximaal comfort en welzijn (stabiliteit): aanbevolen voor dieren met Leishmania, 
 Dysplasie en/of gewrichtspijn
9) 100% aanpassend aan het lichaam van het dier
10) Vergeelt of rot niet, zeer bestand tegen extreme weersomstandigheden

3D Spacer® is het resultaat van studie en onderzoek van weefsel met een hoog technisch verschil 
voor multifunctionele toepassingen. Het creëren van een “driedimensionale” geweven stof die voor 
de verschillende sectoren zoals sport, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, enz.., Brengt nieuwe 
waarden in het voordeel van gebruiker.
Het gebruik van dit product in de paardensport is ongetwijfeld, de beste garantie van comfort, 
hygiëne, luchtdoorlaat, demping, dit allemaal met een hoge duurzaamheid.
De 3D Spacer® stof bestaat uit miljoenen polyester vezels die verweven zitten met de bovenste 
lagen en de onderste lagen, werken als een luchtkamer met thermostatisch regelend effect.
Die verwevenheid van individuele verticale en horizontale vezels maken dit materiaal uniek, het 
creëren van een open en elastische structuur, die perfect de juiste ondersteuning en vormvastheid 
garandeert. Deze microfilamenten passen zich perfect aan aan het lichaam.
Waarom de 3D Spacer®?
3D Spacer® producten worden alleen gemaakt met het 3D dimensionale Spacer materiaal, zonder 
toevoeging van schuimen of watten of ander materiaal gebruikt bij de vervaardiging van textiel voor 
de paardensport. De 3D Spacer® biedt onder andere de volgende unieke voordelen en is onmisbaar 
voor het welzijn van het paard.
TOTALE VENTILATIE:
Paardensport producten gemaakt met 3D Spacer®, zorgen voor een uitstekende regeling van de 
luchtstroom en het vocht, het verstrekken van een droge en gezonde omgeving.
Met een uitstekende vernieuwing van zuurstof zonder accumuleren van ongewenst vocht en warmte 
tijdens het trainen van paarden.
Deze transpiratie maakt, onder andere, het voorkomen van zweten te wijten aan de ophoping van 
vocht en warmte, laat toe te genieten van een comfortabel gevoel en unieke frisheid, door het 
vermijden van slechte geuren en schimmels.

• Constante ventilatie
• Geen ophoping van vocht of zweet
• Geen slechte geur opbouw
• Anti schimmel

En nog zo veel meer...



YUMEGA
Yumega is een unieke mengsel van Omega 3 en 6 oliën van koudgeperste 
vlasbloem en zevenster, extra geselecteed voor het onderhouden van een 
gezonde huid en vacht.
Hoog gehalte aan essentiële Omega 3 olie van vlasbloemzaad om de vacht 
te conditioneren.
Speciaal geselecteerd Omega 6 uit de zevenster voor het onderhouden en 
verzorgen van een gezonde huid.
Rijk aan essentieel Omega 6, Linolzuur,voor het behoud van de natuurlijke 
vochtbalans van de huid.
Bevat antioxidant, Vit. E van natuurlijke oorsprong om vrije radicalen te 
elimineren.
* VERMINDERT VERHARING
* VERBETERT DROGE EN SCHILFERIGE HUID
* ZORGT VOOR EEN GEZONDE HUID EN VACHT

YUMEGA BOOST
* Ondersteunt vacht groei en -hergroei.
* Verhoogt de vachtconditie.
* Zorgt voor een gezonde huid

Levert specifieke essentiële voedingsmiddelen die de haar(her)groei 
bevorderen bij honden die hiervoor een beetje hulp nodig hebben

YUMEGA +
Natuurlijke smaak en aangenaam aroma. Anders dan andere zaadoliën, 
omdat Yumega gemaakt is van natuurlijke zaadolie.
Dezelfde werking en basis als Yumega Dog, toegevoegde vitaminne E 
+ zalmolie om een onrustige huid te kalmeren. Ideaal voor honden die 
overmatig krabben.

YUMOVE
* Ondersteunt het volledige gewricht.
* Verhoogt het gewrichtscomfort.
* Verbetert de beweeglijkheid
* dagdagelijkse werking, levenslange ondersteuning.

YUMOVE YOUNG DOG
Yumove Young & Active werd speciaal ontwikkeld met verhoogde 
concentratie aan Green Lipped Mussel, magnesium, vitame E en Zink ter 
ondersteuning van de gewrichten van jonge actieve honden



LAINEE COLOR WRAPPING
Wanneer enkel het beste goed genoeg is ! Assortiment van de beste 
materialen en toebehoren voor het maken van papillotten.
+ enkele exclusieve kwaliteits - grooming producten.

PETFLEX
Flexibele, zelfklevende (enkel op zichzelf) bandage, die vlug en gemakkelijk 
kan aangebracht en verwijdert worden. Voor kleine huisdieren.
Sterk, 7 kg trekkracht
Gecontroleerde druk - sluit niet af
Easy Tear, gepantenteerd - geen schaar nodig
Zweet en –waterresistent
13 kleuren en diverse prints
5 cm x 4.5 m
36 stuks per doos
Ook Non Latex verkrijgbaar

ALUMINIUM WERK
Voortaan maken wij voor U ook alle soorten benches op maat. 
Volledige inrichting van uw auto, bench op wielen voor de show, 
kennelwand voor uw trimsalon, ... alles op maat en naar uw persoonlijke 
wens. Dit is niet enkel voor honden, ook voor katten, vogels, ... en andere 
toepassingen, misschien is wel iemand in uw omgeving op zoek is naar een 
oplossing voor zijn dieren, of materiaal.
Vrijblijvend prijsofferte, zeer snelle afwerking.



www.plushpuppy.be

All Grooming Products for Showdogs

Styling & Finishing

Conditioners

Bathing alternatives

Shampoos

Flower essence drops

Accessories

En nog zo veel meer ...




