
Perssa 

Animal Coffee Shampoo 

Product Description 

Your animal hair needs a lot of vitamins, nutrients and key minerals to stay healthy. At the same 

time the hair needs protection from chemicals that can stop healthy hair growth. Some natural 

substances, as such coffee, a product naturally rich in antioxidants has been proven to stimulate 

hair growth and protects the hair against negative chemicals during all stages of the hair growth 

cycle. Perssa coffee shampoo, contains natural coffee which gives coffee's beneficial effects on 

your animal skin and hair. Caffeine present in coffee, can penetrate hair follicles which helps in 

the protection of hair roots from premature hair loss, also caffeine is known to help add shine to 

hair, rich the colour and may even stimulate hair follicle growth. Coffee in shampoo, will remove 

all bad odours like fish smells, gasoline odours etc from your animal 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. 

 

Product properties 

 Soothing, Conditioner & Moisturizing shampoo 

 No  Parabens, Formalin & Alcohol  

 Enriched with natural coffee, that Stimulates Hair Growth & Protects the hair against 

negative chemicals 

 Coffee  is A Rich Source of Antioxidants 

 Reduces the Risk of Skin Cancer  

 Coffee Remove all bad odours from your animal hair  

 It Improves Blood Flow to the Skin & also Improves Skin Health 

Ingredients 

Coffee, Glycerin, Coconut fatty acid,  Hydrolyzed wheat protein, Cocamide DEA, 

Ammonium lauryl ether sulfate, Cocamidopropyl betaine, Fragrance, Tetrasodium EDTA, 

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

عالوه  موهای حیوان خانگی شما برای سالم بودن و رشد مناسب، به مقدار زیادی از مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی نیاز دارد،

موها برای سالم ماندن، نیازمند حفاظت در مقابل عوامل شیمیایی مضر می باشند. برخی مواد طبیعی مانند قهوه، با توجه  ،بر این ها

به این که سرشار از آنتی اکسیدان می باشند، رشد موها را به خوبی تحریک نموده و آن ها را در مقابل عوامل آسیب رسان 

پو قهوه پرسا، حاوی قهوه طبیعی و خالص است که تاثیرات مفید قهوه را  به پوست و موی حیوان خانگی محافظت می کنند. شام

شما هدیه می کند. کافئین موجود در قهوه به داخل فولیکول های مو نفوذ کرده و ریشه موها را در مقابل ریزش مقاوم می کند، 

موجود در شامپو، همچنین رشد فولیکول های مو را تحریک می کند. قهوه  و تیره تر نموده و تر درخشندهرا همچنین کافئین موها 

در این شامپو از سورفکتانت های  موجب از بین بردن بوهای بد )بوی ماهی، بنزین و ...( از موهای حیوان خانگی شما می شود.

. می دهند فی بر پوست سر به خوبی انجاممالیم استفاده شده است، که نقش پاک کنندگی گرد و غبار و چربی مو را بدون تاثیر من

ماده نرم کننده به کار رفته در فرمول این محصول، از باکیفیت ترین نرم کننده ها انتخاب شده، که با ایجاد الکتریسیته ساکن، 

وان خانگی خود را موها را به خوبی نرم نموده و قابلیت فرم دهی آن ها را بیشتر می کند، بنابراین به راحتی می توانید موهای حی

 شانه کرده و برس بکشید. 

 

 خواص محصول

 نرم کننده، حالت دهنده و مرطوب کننده موی سر

 بدون پارابن، فرمالین و الکل

 غنی شده با قهوه خالص، که قهوه:

 رشد موها را تحریک نموده و از موها در مقابل عوامل شیمیایی مضر حمایت می کند.

 یک منبع غنی از آنتی اکسیدان است.

 ریسک ابتال به سرطان پوست را کاهش می دهد.

  از بین برنده بوی بد از موهای حیوان می باشد.

 بهبود دهنده گردش خون پوست و سالمت پوست است.

 

 روش مصرف



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

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. 

 


