
Base Shampoo Império Pet é um produto 
exclusivo, desenvolvido por profissionais 
exigentes com a finalidade de limpar os 
pelos de cães e gatos, mantendo suas 
caracterís�cas naturais.
Este produto é totalmente exclusivo e 
permite que seja personalizado com sua 
fragrância preferida.
Modo de Preparo: Adicione para cada 01 
litro de base, até 1% de essência especial 
para pet, e misture até homogeneizar. Caso 
deseje colorir adicione 01 ou 02 gotas 
corante a base de água.
Modo de Usar: Aplique o produto no cachor-
ro ou gato ainda molhado massageando toda 
a pelagem até que forme espuma. Deixe agir 
por alguns minutos e enxague em abundân-
cia.

Nosso Shampoo

Nosso Condicionador

Nosso Perfume

A Base Condicionador Império Pet é um 
produto exclusivo, desenvolvido por profis-
sionais exigentes para deixar o pelo do seu 
Pet com mais brilho e maciez. 
Este produto é totalmente exclusivo e 
permite que seja personalizado com sua 
fragrância preferida.
Modo de Preparo: Adicione para cada 01 
litro de base, até 3% de essência especial 
para pet, e misture até homogeneizar. Caso 
deseje colorir adicione 01 ou 02 gotas 
corante a base de água.
Modo de Usar: Aplique o produto no cachor-
ro ou gato após o uso do shampoo Império 
Pet e massageie até o pelo ficar macio. Deixe 
agir por alguns minutos e enxague com 
abundância.

Indicações: Desenvolvida para perfu-
mar seu cão ou gato sem causar 
irritações na pele e sem perturbar o 
faro.
Modo de Preparo: Adicione para cada 
01 litro de base, até 7% de essência 
especial para pet. Misture até homo-
geneizar, caso deseje colorir adicione 
01 ou 02 gotas corante a base de 
água.
Modo de Usar: Aplique em todo 
animal, protegendo genitais, narinas, 
bocas e olhos.

Uso externo. Evite o contato com os olhos e mucosas do 
animal. Conserve fora de alcance de crianças e animais 
domés�cos. Caso houver a constatação de hipersensibilidade, 
suspender o uso. Não u�lizar em filhotes com menos de 2 
meses de vida. Manter longe de alimentos, medicamentos e 
produtos domés�cos ou de higiene pessoal. Em caso de 
intoxicação humana, procure um médico.

Precauções
5x1

Limpeza
Nutrição

Fortalecedor
Reparação

Brilho Intenso

Adicione sua
Fragrância
favorita

Ideal para
todos os tipos 
de pelos e PELES

Não adicionar mais essências
que o indicado nas instruções.

NOVA
TENDÊNCIA

Observação sobre
o Olfato:


