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Szampony i odżywki wzbogacone
pantenolem, keratyną i ekstraktami roślinnymi

dla psów i kotów
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SZAMPONY:
 wyjątkowo łagodne, bezpieczne dla  

 szczeniąt i kociąt, hipoalergiczne

 nadają się do częstego mycia
 regenerują i odbudowują strukturę 

 włosa, wzmacniają jego cebulki
 pobudzają mikrokrążenie skóry 

 intensyfi kując kolor

ODŻYWKI:
 nadają połysk i blask
 odżywiają i wzmacniają okrywę  

 włosową
 ułatwiają rozczesywanie
 chronią przed szkodliwymi

 czynnikami środowiska

DO STOSOWANIA W DOMU I SALONACH GROOMERSKICH

Przebadane przez dermatologów weterynaryjnych



250 ml

SZAMPON DOCTOR VIC
ZAWIERA 11 EKSTRAKTÓW ZIOŁOWYCH
DLA WSZYSTKICH RAS PSÓW

Delikatny szampon do regularnego mycia, doskonale odżywia sierść i zapobiega jej 
przesuszeniu i elektryzowaniu. Dzięki łagodnym środkom myjącym skóra nie jest
podrażniona lecz dokładnie umyta i nawilżona. Zawartość naturalnych ekstraktów 
ziołowych odżywia i tonizuje naskórek niwelując podrażnienia oraz świąd. Wykazu-
je właściwości przeciwbakteryjne, pomaga stabilizować fl orę bakteryjną skóry od-
powiedzialną za powstawanie łupieżu. Hamuje wydzielanie gruczołów łojotokowych. 
Składniki zawarte w oleju kokosowym zapewniają sierści jedwabistą miękkość 
oraz połysk.

STOSOWANIE: Szampon może być stosowany z wodą o różnym stopniu twardości. Zmoczyć 
obfi cie letnią wodą sierść oraz skórę. Rozprowadzić równomiernie szampon na całej powierzchni 
skóry wmasowując go energicznie, aż do obfi tego spienienia. Pozostawić szampon przez około
1 min, a następnie spłukać dokładnie pianę ciepłą wodą, wysuszyć sierść ręcznikiem lub suszarką. 
W przypadku kontaktu szamponu z oczami spłukać je obfi cie wodą.

SKŁADNIKI: high-purifi ed water, sodium sulfoethoxylate, cocamidopropylbetaine, glycereth-2
cocoate, DEA of fatty acids of coconut oil, hydrogenated castor oil, polyquaternium 7, natu-
ral extracts of burdock, nettle, camomile, calendula, sage, horsetail, inula, milfoil, St. John’s wort,
and birch, citric acid, methylisothiasolinone, benzylisothiazolinone, EDTA, perfume.
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Do stosowania w domu i salonach groomerskich

250 ml

SZAMPON DOCTOR VIC
ZAWIERA PANTENOL (PROVITAMINA B5) ORAZ EKSTRAKT Z LIMONKI
DLA WSZYSTKICH RAS PSÓW

Hipoalergiczny szampon przywracający równowagę biologiczną skóry. Zawiera
D-Pantenol, który regeneruje strukturę skóry i włosa oraz zabezpiecza je przed
szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Łagodzi i eliminuje świąd w przy-
padkach podrażnień skóry. Zabezpiecza naskórek oraz sierść przed wysuszeniem. 
Odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry. Specjalnie opracowana formuła
oparta na roślinnych składnikach zawartych w oleju kokosowym zapewnia głębokie 
oczyszczenie skóry i włosa.

STOSOWANIE: Szampon może być stosowany z wodą o różnym stopniu twardości. Zmoczyć 
obfi cie letnią wodą sierść oraz skórę. Rozcieńczyć szampon wodą w stosunku 1:1 i rozprowadzić 
równomiernie wmasowując go energicznie, aż do obfi tego spienienia. Pozostawić szampon przez 
około 1 min, a następnie spłukać dokładnie pianę ciepłą wodą, wysuszyć sierść ręcznikiem lub su-
szarką. W przypadku kontaktu szamponu z oczami spłukać je obfi cie wodą.

SKŁADNIKI: aqua, sodium sulfoethoxylate, disodium cocoamphodiacetate, cocami-
dopropylbetaine, glycereth-2 cocoate, DEA of fatty acids of coconut oil, D-panthenol, 
polyquaternium 7, perfume, methylisothiasolinone, benzylisothiazolinone, pearl essence
concentrate, EDTA, citric acid.



ODŻYWKA DOCTOR VIC
ZAWIERA KERATYNĘ I PANTENOL (PROVITAMINA B5)
DLA PSÓW I KOTÓW O DŁUGIEJ SIERŚCI

Odżywka do nawilżenia, regeneracji skóry i włosa u psów i kotów o długiej sierści.
Nadaje włosom piękny połysk i ułatwia rozczesywanie. Pantenol wykazuje działanie 
gojące (np. ubytki skóry), łagodzi świąd w przypadkach podrażnień. Keratyna wzmac-
nia i odbudowuje strukturę włosa. Zawarte składniki odżywiają i nawilżają skórę oraz 
sierść, dodają połysku, zwiększają objętość, zabezpieczają przed splątaniem sierści,
poprawiają strukturę włosa i ułatwiają rozczesywanie. Odżywka tworzy powło-
kę ochronną na skórze i sierści, zabezpieczając przed oddziaływaniem szkodliwych
czynników.

STOSOWANIE: Nałożyć odżywkę na dłoń i rozprowadzić na wilgotną, umytą szamponem 
sierść, wmasować równomiernie na całej powierzchni sierści. Po paru minutach wyczesać i spłu-
kać ciepłą wodą, po czym wysuszyć ręcznikiem lub suszarką. W przypadku kontaktu z oczami
dokładnie spłukać je wodą.

SKŁADNIKI: high-purified water, cetearyl alcohol, behenamidopropyl dimethylamine,
ceteareth-20, keratine hydrolyzate, polyquaternium 7, PEG-40 hydrogenated castor oil, 
polyquaternium 10, D-panthenol, methylisothiasolinone, benzylisothiazolinone, perfume, 
citric acid.

Producent: Foreign Unitary Enterprise “VIC – Animal Health”, Belarus, 210040, Vitebsk, 1st Zhurzhevskaya st., h. 29
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Do stosowania w domu i salonach groomerskich

250 ml

250 ml

SZAMPON DOCTOR VIC Z ODŻYWKĄ
ZAWIERA KERATYNĘ I PANTENOL (PROVITAMINA B5)
DLA SZCZENIĄT

Hipoalergiczny szampon opracowano specjalnie dla delikatnej skóry i sierści szcze-
niąt w oparciu o łagodne środki myjące. Pantenol posiada właściwości nawilżające, re-
generacyjne oraz łagodzące podrażnienia skóry dzięki czemu ogranicza świąd. Działa 
ochronnie przed szkodliwym wpływem środowiska. Keratyna wzmacnia i odbudowuje 
strukturę włosa nadając mu połysk. Alantoina działa kojąco, keratolitycznie i jedno-
cześnie pobudza odbudowę naskórka. Szampon doskonale usuwa brud z powierzchni 
skóry i włosów. Działa odświeżająco, ułatwia rozczesywanie włosów po kąpieli, nadaje 
sierści ładny, błyszczący wygląd. Dzięki obecności środków nawilżających szampon nie 
wysusza skóry. Pozostałe składniki zapewniają odżywienie oraz zapobiegają elektryzo-
waniu się włosów, poprawiają rozczesywalność, tworzą warstwę ochronna, zabezpie-
czając go przed szkodliwymi czynnikami.

STOSOWANIE: Szampon może być stosowany z wodą o różnym stopniu twardości. Zmoczyć 
obfi cie letnią wodą sierść oraz skórę szczeniaka. Rozprowadzić równomiernie szampon na całej po-
wierzchni skóry wmasowując go energicznie, aż do obfi tego spienienia. Pozostawić rozprowadzony 
szampon przez co najmniej 1 min, a następnie spłukać dokładnie pianę ciepłą wodą, wysuszyć sierść 
ręcznikiem lub suszarką. W przypadku kontaktu szamponu z oczami spłukać je obfi cie wodą.

SKŁADNIKI: high-purifi ed water, sodium sulfoethoxylate, cocamidopropylbetaine, glycereth-2 cocoate, DEA of fatty 
acids of coconut oil, pearl essence concentrate, hydrogenated castor oil, glycerol monostearate, polyquaternium 7, 
provitamin B5, allantoin, keratine hydrolyzate, methylisothiasolinone, benzylisothiazolinone, perfume, EDTA, citric acid.



DOCTOR VIC to linia szamponów i odżywek dla psów
i kotów. Dzięki unikalnej formule nadają się do częstego, 
nawet codziennego użycia. Zwierzęta żyjące w dużych 
aglomeracjach miejskich z uwagi na duże zanieczyszcze-
nie środowiska wymagają częstego mycia szamponem.
W sytuacjach gdy nasz pupil przebywa z dziećmi, śpi ze 
swoimi właścicielami, co jest obecnie częstym zwyczajem, 
musimy zadbać o właściwą pielęgnację naszego czwo-
ronoga. Właściciele psów długowłosych będą zmuszeni
kąpać je częściej niż krótkowłosych.
Myjąc codziennie swojego pupila dobrym szamponem 
z linii DOCTOR VIC sprawiamy, że jego sierść staje się
dobrze odżywiona, puszysta, włosy mocne, błyszczące. 
Decydując się na kupno szamponu pamiętajmy, że do
kąpieli musimy stosować specjalistyczne szampony prze-
znaczone dla zwierząt, a nie dla ludzi, gdyż skóra psa
i kota różni się od skóry ludzi.
Linia szamponów DOCTOR VIC zapewnia właściwą
pielęgnację wszystkich rodzajów sierści psów (długa, 
krótka, kręcona, jedwabista lub szorstka) zróżnicowanych 
pod względem grubości, długości oraz struktury włosa.
Formuła szamponów dopasowana jest do potrzeb;
przykładowo dla psów długowłosych polecany jest 
szampon DOCTOR VIC z pantenolem będący wydajnym
koncentratem, co jest opłacalne, szczególnie przy
częstym myciu.
Koty są z natury czystymi zwierzętami, ale w pewnych sy-
tuacjach należy je wykąpać używając dobrego szamponu 
i odżywki: • kiedy się bardzo zabrudzi i sam nie może

Szampony i odżywki wzbogacone pantenolem, keratyną i ekstraktami roślinnymi
dla psów i kotów

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW

Doctor VIC
LINIA PRODUKTÓW PIELĘGNACYJNYCH

poradzić sobie z oczyszczeniem sierści; • na kilka dni 
przed wystawą, pokazem; • u kotów z problemami skór-
nymi typu podrażnienia, zapchlenia itp. Oprócz kąpieli, 
kota należy czesać przy pomocy szczotki, grzebienia lub 
specjalnych rękawic do głaskania, które usuwają zbędny 
i martwy włos. 
Jako uzupełnienie pielęgnacji włosów rekomendujemy 
odżywkę – balsam, która odżywia sierść, ułatwia roz-
czesywanie oraz nadaje piękny połysk. W przypadku, 
gdy pies ma tzw. kołtuny odżywka jest nieodzowna przy 
rozczesywaniu, aby uniknąć wycinania nożyczkami zbi-
tej sierści. Codzienna systematyczna pielęgnacja sierści 
musi uwzględniać stosowanie szamponów, odżywek oraz 
szczotki lub grzebienia.
Wszystkie produkty z linii DOCTOR VIC przeszły testy 
kliniczne i uzyskały pozytywną ocenę dermatologów we-
terynaryjnych.

Szampony: • wyjątkowo łagodne, nie zawierają sub-
stancji konserwujących, sztucznych barwników; • hipo-
alergiczne, dobrze tolerowane, nadają się do częstego 
mycia włosów; • poprawiają i regenerują strukturę włosa, 
wzmacniają cebulki włosów stymulując ich wzrost; • po-
budzają mikrokrążenie skóry poprawiając jej odżywianie; 
• przeciwdziałają wypadaniu włosów. 

Odżywki: • wzmacniają kolor; • nawilżają, odżywiają
i odbudowują strukturę włosa; • ułatwiają rozczesywanie.

dla psów i kotów dla psów i kotówdla psów dla szczeniąt i kociąt


