
K9 Dem
atter Spray

Een instant conditioner spray m
et een m

agische 
antistatische, ontklittende en vochtinbrengende 
kracht. M

aakt alle vachttypes m
akkelijk te kam

m
en 

en geeft een prachtige glans. Voorkom
t klitten voor 

langere tijd. Perfect voor alle rassen. Geeft dat
extra show

-effect op èlke vacht! 
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K9 Ear Cleanser  

 
Sensitive

 
Een uiterst zachte  

 
en effectieve m

anier  
 

om
 de oren van je  

 
dier te reinigen. Ver- 

 
w

ijdert stinkend   
 

oorsm
eer, en w

erkt  
 

bij regelm
atig ge-

 
bruik effectief bij   

 
het voorkom

en van  
 

oorproblem
en.  

 
 

Zonder alcohol of
 

essentiële oliën. 
Raadpleeg bij tw

ijfel of in geval van ex-
trem

e irritatie altijd eerst uw
 dierenarts!
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AAKT�IN�:WEDEN��/M
�DE�KEUZE�VOOR�EEN�M

ILIEU
VRIENDELIJK�PRODUCT�M

AKKELIJK�TE�M
AKEN�WORDEN�ALLE�+��#OM

PETITION�PRO
DUCTEN�GEM

AAKT�VAN�DE�BESTE�NATUURLIJKE�INGREDIpNTEN��$E�+��#OM
PETITION�

&ORM
ULE�COM

BINEERT�DE�WERKZAM
E�INGREDIpNTEN�IN�PERFECTE�HARM

ONIE�VOOR�
EEN�OPTIM

ALE�VOCHTBALANS��VOEDING�EN�VACHTKWALITEIT��$E�PRODUCTEN�ZIJN�
M

AKKELIJK�OM
�M

EE�TE�WERKEN��M
ET�EEN�STERKE�ANTIKLIT�WERKING�EN�TIJDBE

SPAREND��:E�ZORGEN�VOOR�EEN�KORTERE�DROOGTIJD�EN�LANGDURIGE�
PRACHTIGE�RESULTATEN��+��#OM

PETITION�IS�GESCHIKT�VOOR�ALLE
DIERSOORTEN��VACHTSOORTEN��PUPS�EN�KITTENS�

Tarw
eproteïne

E
igen

sch
appen

:
s��Sluit de haarschubben
s��Bescherm

t tegen vrije radicalen
s��Versterkt de hoornlaag van
    het haar
s��Bevordert gezonde huid en      
    vacht
s��Versterkt de natuurlijke kleur   
    en glans
s��Vitaliseert en verzacht de huid
s��Sterk vochtinbrengend
s��Voedend m

et een langdurig  
 

    effect

Nanoliposom
en

(EBBEN�EEN�DOORSLAGGEVEND�EFFECT�
op het uiteindelijke trim

resultaat 
vanw

ege de extreem
 kleine nano 

m
oleculen die bijdragen aan een 

diep voedende verzorging in en op 
de haarschaft.

W
anneer bovenstaande ingrediënten 

gecom
bineerd w

orden hebben zij 
een elkaar versterkend effect en
dit geeft optim

ale haar- en huid-
kw

aliteit. De zorgvuldig geteste 
form

ules zorgen voor de gew
el-

dige huid- en vacht kw
aliteit die 

w
e m

et K9 w
illen bereiken. Voor 

w
edstrijd- en show

resultaten 
m

aar ook voor regulier gebruik. De 
overige ingrediënten zijn eveneens 
plantaardig en m

aken hierm
ee K9 

Com
petition een m

ilieuvriendelijke 
en diervriendelijke keuze.

  
w

w
w

.k9com
petition.com

 
info@

k9com
petition.com

 
K9 Com
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ing 2.0
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K9 Silk Shine

 
Geeft een briljante   

 
glans aan alle

 
vachtsoorten.

 
Voorkom

t klitvorm
ing,  

 
gespleten haarpunten  

 
en is antistatisch.   

 
Verdeel een of tw

ee  
 

druppels in je hand-
 

palm
 en breng aan 

 
op de vacht. Geeft

 
droog en dof haar   

 
m

eteen een m
ooie

 
gezonde glans.  

 
Perfect voor de show

!
30 m
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Aloë Vera
�����

�PUUR�GECERTIlCEERD	
De W

onderplant. Rijk aan m
ine-

ralen, vitam
inen en enzym

en.
E
igen

sch
appen

:
s��Antibacterieel en anti-
    schim

m
elw

erking
s��Ontstekingsrem

m
end

s��Voorkom
t roodheid en jeuk

s��Voorkom
t droge huid en vacht

s��Verzorgend voor haar en huid
s��Geeft een natuurlijke glans
s  Kalm

erend effect
    op een ge-
    ïrriteerde huid
s��(ELEND�EFFECT
    op w

onden

D-Panthenol �6ITAM
INE�"�	

(ET�BELANGRIJKSTE�BESTANDDEEL
bij huid- en vacht opbouw.
Vitaliseert haarfollikels en de huid.
E
igen

sch
appen

:
s��Vochtinbrengend
s��Versterkt de haarschacht
s��Versterkt de huid
s��Voorkom

t eczeem
, jeuk,      

          
    schilfers, breekbaar haar,
    haaruitval en vergrijzing
s��Zorgt voor natuurlijke kleur
    en glans
s��Geeft volum

e
s��M

aakt borstelen m
akkelijker

    en zorgt dat de vacht sneller     
    droogt
s��(ERSTELT�BESCHADIGD�HAAR

K9 Intensive Coat Cure
M

et krachtig Vitam
ine/Proteïne/Keratine Com

plex, 
verhoogt het vochtgehalte voor het herstel dat 
beschadigd en verw

aarloosd haar nodig heeft.
M

et K9 Intensive Coat Cure w
ordt de vacht glad 

en zacht. Een m
akkelijk te behandelen getrans-

form
eerde vacht m

et een prachtige glans.
Een rijk, diep-voedend m

asker m
et krachtige 

VOCHTINBRENGENDE�INGREDIÑNTEN��(ERSTELT�ZELFS�DE�
m

eest beschadigde droge vacht! Sterke ontklit-
tende w

erking en m
aakt het haar sterk zodat af-

breken voorkom
en w

ordt. Voedt het haar m
et Aloë 

Vera, Keratine, Tarw
eproteïne en Vitam

ine D zodat 
het van binnenuit sterk w

ordt. De structuur van de 
vacht w

ordt na gebruik van K9 Intensive Coat Cure 
aanzienlijk verbeterd, evenals kleur en glans. Kan 
gebruikt w

orden als intensieve w
ekelijkse kuur,

of als tw
eem

aandelijkse onderhoudsbehandeling.
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w

w
w

.k9nederland.nl
 

k9nederland@
gm

ail.com
 

K9 Com
petition Nederland

c
o

m

p e t i

t
i

o
n

K
l

e
i

n
h

a
n

d
e

l
a

a
r

:



K9 Aloë Vera Conditioner
Zeer zuinig in gebruik en extreem

 voedend.
Geeft de vacht een prachtige glans, m

aakt het 
ontklitten gem

akkelijk en heeft een antistatisch 
effect. Optim

aliseert het volum
e en herstelt de 

vochtbalans. De vacht w
ordt m

akkelijker om
 m

ee 
te w

erken en droogt sneller w
aardoor er veel tijd 

bespaard w
ordt. Voor alle soorten huisdieren en 

vachten, ook geschikt voor pups en kittens.
                 Verdunnen 1 op 40 en NIET uitspoelen!.
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K9 Crisp Texture Sham
poo

Voor ruw
harige vachtsoorten. Brengt het natuurlijke 

stevige gevoel in de vacht. Accentueert alle natuurlijke 
kleuren en zorgt voor volum

e. W
as zo vaak je w

ilt 
zonder de vacht te beschadigen. M

et Aloë Vera om
 

de huid te kalm
eren en te hydrateren, en dus veilig 

te gebruiken na het plukken! Ook zeer geschikt voor 
zachte, slappe vachten die w

el w
at m

eer volum
e en 

versteviging kunnen gebruiken. Geeft de huid en vacht 
een frisse geur. Zow

el voor dagelijks gebruik als voor 
vachten in show

conditie. Verdunnen 1 op 18.
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K9 Strip Off Sham
poo

Ontdoet de vacht en huid van alle soorten vuil en 
olieresten. Deze diep reinigende sham

poo verw
ijdert 

op zeer m
ilde m

anier in- en uitw
endig vuil uit het 

haar zodat de vacht niet m
eer verzw

aard w
ordt en 

daardoor zeer m
akkelijk te behandelen is.

Tevens w
ordt elke kleur geoptim

aliseerd en w
ordt 

ontklitten en ontw
ollen een stuk gem

akkelijker!
Na gebruik van Strip Off Sham

poo, altijd één van de 
overige sham

poos gebruiken, liefst in sam
enw

erking 
m

et de Conditioner. Voor een optim
aal resultaat m

et 
een langdurig effect! Verdunnen 1 op 20. 
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K9 Blackness Sham
poo

Neutraliseert verkleuring en accentueert de 
natuurlijke, diep donkere kleur van de vacht. 
$EZE�GEBALANCEERDE�FORM

ULE�M
ET�����

�!LOÑ�
Vera, Vitam

ine B5 en Tarw
eproteïne kalm

eert
de gevoelige huid, zorgt voor een optim

ale 
vochtbalans en een gezonde, gevoede vacht. 

Zuinig in gebruik en m
aakt vachtverzorging 

m
akkelijk m

et een langdurig resultaat van 
show

kw
aliteit. Verdunnen 1 op 10. 

����M
L��������OZ�s�����,������GAL�s�����,������GAL�������������������P(����

K9 W
hiteness Sham

poo
Geeft de vacht een natuurlijke, glanzende
w

itte kleur zonder bleek. Deze gebalanceerde
FORM

ULE�M
ET�����

�!LOÑ�6ERA��6ITAM
INE�"��EN

Tarw
eproteïne w

erkt kalm
erend op de gevoelige 

huid, zorgt voor een optim
ale vochtbalans en een

gezonde, gevoede vacht. Zuinig in gebruik en
m

aakt de vachtverzorging m
akkelijk m

et
langdurig resultaat van show

kw
aliteit.

Verdunnen 1 op 10.
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S
w

e
d

e
n

    s Optim
aliseert

      de vacht!

  s�M
ild voor huid

    en vacht!

s Zuinig in gebruik

 en tijdbesparend!

  s Ontklittend!

 s Snel drogend!

s Glans! 

  s M
agische ontklitter!

 s Antistatisch effect!

s Natuurlijke glans!

    s Volum
e!

   s Optim
aliseert

     de vacht!

�s Voor ruw
harige

   èn slappe vachten!

  s Diep reinigend!

 s Kleur herstellend!

s M
agische ontw

oller!
  s Kleur herstellend!

 s Glans!

s Zuinig in gebruik!

  s Extreem
 volum

e!

 s Natuurlijke glans!

s Stevige structuur!
  s Glans!

�s Geen bleek!

s Prachtig w
it!

  s Kleur herstellend!

 s Geeft Glans!

s Zuinig in gebruik!

K9 Copperness Sham
poo

Neutraliseert verkleuring en accentueert de
natuurlijke diep rood-bruine kleur in de vacht.
$EZE�GEBALANCEERDE�FORM

ULE�M
ET�����

�!LOÑ�
6ERA��4ARW

EPROTEÕNE�EN�$0ANTHENOL��VITAM
INE�"�	�

kalm
eert de gevoelige huid, zorgt voor een optim

ale 
vochtbalans en een gezonde gevoede vacht.
Zuinig in gebruik en m

aakt vachtverzorging
m

akkelijk m
et een perfect, langdurig resultaat

m
et show

kw
aliteit.                     Verdunnen 1 op 10.
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K9 Aloë Vera Nano M
ist

Een spray conditioner voor een snel anti-
statisch en sterk anti-klit effect. M

aakt de
vacht m

akkelijk te borstelen en geeft glans,
volum

e en body aan het haar. Voorkom
t langdurig 

klitten en m
aakt de vacht beter handelbaar.

Geschikt voor alle vachtsoorten. De ultra kleine 
Nanoliposom

en dringen door tot diep in het
haar en geven net die extra “K9 Finish”
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K9 Aloë Vera Sham
poo

Een natuurlijke, m
ilde sham

poo, zuinig in 
GEBRUIK��(EEFT�DOOR�DE�HOGE�CONCENTRATIE�ZUIVERE�
Aloë Vera een kalm

erend effect op de huid. 
Voorkom

t en verzacht huidirritaties. Voedt, zorgt 
voor een perfecte vochtbalans en optim

aliseert 
de vachtkw

aliteit. W
erkt ontw

arrend en bespaart 
tijd om

dat vachten sneller drogen. Aloë Vera 
Sham

poo is geschikt voor alle soorten huisdieren 
en vachttypes. Veilig voor pups en kittens, en 
zow

el geschikt voor dagelijks gebruik als voor 
vachten in show

conditie. Verdunnen 1 op 20.
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K9 Crisp M
ist Texturizer

Geeft extra stevigheid en structuur aan
vachten die w

el w
at volum

e en versteviging
kunnen gebruiken. Sprayen en borstelen of,
voor een nog beter resultaat... de vacht insprayen 
en föhnen. Antistatisch, vochtinbrengend en
bescherm

t de vacht. M
aakt het haar m

akkelijk
te kam

m
en zonder dit te beschadigen.

'EEFT�EEN�NATUURLIJKE�GLANS���:ONDER�ALCOHOL�	
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