
Perssa 

Animal Aloe vera Shampoo 

 Product Description 

Perssa Aloe vera shampoo formulated with natural aloe vera extract that moisturizes your animal 

hair, providing smoothness, shininess and softness, also Protects hair from environmental 

aggressions. Unique formula & raw materials, cause excellent effects of this shampoo, on the 

health of skin and hair. In this product, Gentle surfactant is used which done the role of cleaning 

dust and fat very well without negative effect on the Scalp hair. Softener material used in the 

formulation of this product, were selected among the highest quality emollients, With creating of 

static electricity, softens the hair well, so you can easily brush and comb your animal hair. 

The nutritional value of Aloevera is quiet high. It has Aloesin, Vitamins (B3, B12 and B 

complex), Elements (zinc, manganese, etc.) and folic acid to support scalp health and hair 

rejuvenation. One of the prime reasons for using the Aloevera in shampoo is due to the benefits 

of skin healing plus total skin detoxification and nutrition. The hairs are supported to grow by: 

Removal of any kind of scalp diseases like dandruff and dry scalp,  Supplement of natural 

nutrients to the hair to make them healthy. The Aloevera shampoo performs action of bacterial 

cleansing and skin healing through biological components, which are absorbed by the scalp 

directing them to hair roots for nutrition.  Thus Aloe vera shampoos are effective in maintaining 

the scalp moisture, makes hair soft and shiny, It also nourishes hair and keep them hydrated. 

Product properties  

 Enriched with Aloe Vera extract, that Relieves Scalp Itching, Reduces Acne & Accelerates 

Wound Healing 

 Aloe Vera nourishes hair and keep them hydrated & shiny  

 Soothing, Conditioner & Moisturizing shampoo 

 No  Parabens, Formalin & Alcohol 

Ingredients 

Aloe Vera  extract, Cocamidopropyl betaine, Cocamide DEA, Ammonium lauryl ether 

sulfate, Coconut fatty acid,  Hydrolyzed wheat protein, Glycerin, Tetrasodium EDTA, 

Fragrance, Preservative, Color. 

 

 

 



Application 

1. Before starting to wash wear gloves, Necessarily. 

2. Prepare your animal for wash, Using warm water, Wet animal thoroughly. 

3.  Apply shampoo from head to tail, gently lather and massage deep into the coat and the 

skin. 

4. Rinse very well with warm water. 

Storage: 

Store in dry, cool place. 

Caution: Veterinary Use Only - Keep Out of Reach of Children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توصیف محصول:  

 نگه مرطوب خوبی به را شما خانگی حیوان موهای که شده فرموله ورا آلوئه طبیعی عصاره با پرسا، ورا آلوئه شامپو

 محیطی رسان آسیب عوامل از را هامو همچنین د،بخش می فوق العاده به آن ها نرمی و درخشندگی لطافت، و داشته

 را مو چربی و غبار و گرد کنندگی پاک نقش که شده، استفاده مالیم های سورفکتانت از شامپو این در. کند می حفظ

 از محصول، این فرمول در رفته کار به کننده نرم ماده. دهند می انجام خوبی به سر پوست بر منفی تاثیر بدون

 فرم قابلیت و نموده نرم خوبی به را موها ساکن، الکتریسیته ایجاد با که شده، انتخاب ها کننده نرم ترین باکیفیت

  .بکشید برس و کرده شانه را خود خانگی حیوان موهای توانید می راحتی به بنابراین کند، می بیشتر را ها آن دهی

 و منگنز روی، مانند عناصری و ب گروه های ویتامین آلئوسین، مانند ارزشمند و مغذی مواد از سرشار ورا آلوئه 

 انتخاب دالیل ترین مهم از یکی. کنند می کمک موها رشد و سر پوست سالمت به که باشد می فولیک اسید همچنین

رشد . باشد می مو و پوست زدایی سم و تغذیه زخم، التیام در آن مفید تاثیر بر عالوه شامپو، این فرمول در ورا آلوئه

از  مرده های سلول برداشت ،تامین مواد مغذی مورد نیاز رشد مو  موها توسط آلوئه ورا از دو راه حمایت می شود:

این  که شود می تامین بیولوژیکی مواد سری یک توسط بر سالمت پوست و مو، ورا آلوئه مفید اثرات. پوستسطح 

و سلول های ریشه  رسند می مو ریشه به ها سلول همین وسیله به و شده جذب سر پوست های سلول وسیله،به  مواد

 می درخشان و نرم را موها و داشته نگه سالم و مرطوب را سر پوست ورا آلوئه بنابراین. می کنند و تغذیه مو را تقویت

 .است موثر بسیار موها تغذیه و رطوبت حفظ در همچنین. کند

 خواص محصول

حاوی عصاره طبیعی آلوئه ورا، که موجب بهبود خارش و آکنه های پوستی شده و التیام زخم ها را تسریع می 

 بخشد.

 آلوئه ورا موها را تغذیه نموده و آن ها را مرطوب و درخشنده نگه می دارد.

  نرم کننده، حالت دهنده و مرطوب کننده موی سر

 بدون پارابن، فرمالین و الکل 



 روش مصرف:

 قبل از شروع به شست وشوی حیوان حتما دستکش بپوشید. حیوان را با آب گرم به خوبی خیس نمایید. شامپو 

را روی کل بدن حیوان )از سر تا دم( بریزید و پوست و موی حیوان را به خوبی با شامپو ماساژ دهید. در پایان کار  

 بدن حیوان را کامال و خیلی خوب آبکشی نمایید. 

        

 روش نگهداری:

 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 هشدار:

    فقط برای مصارف دامپزشکی

  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 


