Introductie

Voor u ligt de nieuwe MaggieVet catalogus van “My Pets” voor
Nederland en de Belgische markt.
My Pets is distributeur van onder andere MaggieVet producten en
biedt een natuurlijke productlijn voor de huisdierenbranche.
In onze huidige maatschappij is de natuur een belangrijk uitgangspunt,
dat steeds vaker de doorslag gevende factor is bij het maken van
beslissingen op allerlei fronten. Op deze wijze zoeken consumenten
steeds vaker naar het juiste evenwicht tussen mens, natuur en dier.
Onze (huis)dieren staan nog steeds dichter bij de natuur dan “wij”
mensen, daarom zijn de MaggieVet producten ontwikkeld met
ingrediënten uit de natuur voor de optimale verzorging.
MaggieVet, haalt de kracht van de natuur...naar u thuis!
Onmisbaar concept in uw dierenspeciaalzaak!
De MaggieVet producten sluiten aan op de vraagbehoefte van de
hedendaagse consument “natuurlijker”. Wat naar verwachting de
aankomende jaren zal toenemen binnen de detailhandel sector.
Hierdoor zijn producten op natuurlijke basis of van biologische
afkomst een onmisbare groep binnen de moderne
dierenspeciaalzaak.
Prijsstructuur
Al onze producten worden aangeboden met een marktconform
adviesprijs. Voor detaillisten hebben wij een zeer aantrekkelijke
korting.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in ons assortiment?
Neem dan contact op met :
My Pets
+31 (0)6-33828286
Sales@My-Pets.nl
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Honden- & Kattenshampoo

Shampoo lange vacht
MaggieVet honden,- en
kattenshampoos worden
geproduceerd in Italië met natuurlijke
ingrediënten voor een optimale
reiniging van uw hond of kat. De milde tot extra milde
shampoos verzorgen de vacht tot in de puntjes en
beschermen de vacht tegen vervuiling.
De MaggieVet shampoos zijn verkrijgbaar in verschillende
varianten en zijn sterk in specifieke haartypes, hierdoor is er
voor elke hondenras een geschikte vachtverzorging. De
kattenshampoo is geschikt voor alle kattensoorten en hun
specifieke vachttypes.

Shampoo korte vacht

MaggieVet hondenshampoo voor de korte vacht, op basis
van plantaardige ingrediënten uit rijst en Moringa oleifera.
De eiwitten uit de rijst verstevigen en herstellen het haar.
De speciale aminozuren erin voeden de
huid en geven haar opnieuw vitaliteit.
De eiwitten uit de zaden van de Moringa
oleifera beschermen het haar tegen de
gevolgen van de vervuiling waarbij het
langer schoon blijft.
SHC250

250 ml

SHC5000

5l

MaggieVet hondenshampoo voor de lange vacht, op basis
van plantaardige ingrediënten uit amandelen en Moringa
oleifera.
De eiwitten uit amandelen maken het
haar elastisch, waardoor het zich
gemakkelijk laat kammen zonder het te
verzwaren.
Als conditioner werkt het ontwarrend,
gaat statische elektriciteit tegen en is antipluis.
De eiwitten uit de zaden van de Moringa
oleifera beschermen het haar tegen de
gevolgen van de vervuiling, waarbij het
langer schoon blijft.
SHR250

250 ml

SHR5000

5l

Shampoo krullende en zachte vacht

MaggieVet hondenshampoo voor de krullende en zachte
vacht, op basis van plantaardige ingrediënten uit
Afrikaanse Baobab en de Moringa oleifera.
Het extract uit de bladeren van de Afrikaanse Baobab geeft het haar
volume, maakt het soepel en laat het
glanzen.
De eiwitten uit de zaden van de
Moringa oleifera beschermen het haar
tegen de gevolgen van de vervuiling
waarbij het langer schoon blijft.
SHC250

250 ml

SHC5000

5l
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Honden- & Kattenshampoo

Shampoo lichte vacht

MaggieVet hondenshampoo voor de lichte vacht, op
basis van plantaardige ingrediënten uit Litchi chinensis
en Moringa oleifera.
Het extract uit Litchi chinensis, rijk aan
polyfenolen met een effectieve antioxiderende werking, beschermt het lichte
haar tegen de oxiderende
gevolgen van Uv-stralen.
De eiwitten uit de zaden van de
Moringa oleifera beschermen het haar
tegen de gevolgen van de vervuiling
waarbij zij het langer schoon houden.
SHB250

250 ml

SHB5000

5l

MaggieVet puppyshampoo voor pups, op basis van plantaardige ingrediënten uit eiwitten uit amandelen.
Deze uiterst milde hydrateert de huid
en maakt de haar zacht.
De eiwitten uit amandelen beschermen het haar.
De speciale aminozuren erin hydrateren en voeden de huid.

SHP250

250 ml

SHP5000

5l

Shampoo katten

Shampoo donkere vacht

MaggieVet hondenshampoo voor de donkere vacht, op
basis van plantaardige ingrediënten uit micro-eiwitten uit
graan en extract uit de Moringa oleifera.
De micro-eiwitten uit graan
herstructureren het haar in de
diepte waarbij ze het glans en vitaliteit
verlenen.
De eiwitten uit de zaden van de
Moringa oleifera beschermen het haar
tegen de gevolgen van de vervuiling
waarbij het langer schoon blijft.
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Shampoo pups

SHS250

250 ml

SHS5000

5l

MaggieVet kattenshampoo voor alle typevacht, op
basis van plantaardige ingrediënten uit eiwitten
uit rijst.
Deze uiterst milde formule is voor elk
kattenras geschikt.
De eiwitten uit rijst verstevigen en
herstellen het haar en de speciale
aminozuren erin voeden en
revitaliseren de huid.
De conditioner werkt ontwarrend, gaat
statische elektriciteit tegen en is antipluis.
SHG250

250 ml

SHG5000

5l

Hondendeodorant

Aloe Vera
Voor een verfrissende
viervoeter...

MaggieVet hondendeodorant voor het
bestrijden van onaangename geuren, op
basis van natuurlijke ingrediënten. De
deodorant is alcohol en allergeen vrij en
bruist niet. MaggieVet hondendeodorant maskeert
onaangename geuren en geeft de hond een aangename
geur.

Hondendeodorant met Aloe Vera geur.
PCA200

200 ml

White Musk

Hondendeodorant met White Musk geur.
PCM200

200 ml

MaggieVet hondendeodorant is ook geschikt om
hondenmand of kussen aangenaam te laten ruiken.

Passion Fruit

Hondendeodorant met passie fruit geur.
PCF200

200 ml

Talco

Hondendeodorant met talk poeder geur.
PCT200

200 ml

Yellow Fantasy

Hondendeodorant met gele fantasie geur.
PCY200

200 ml
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Reinigingsdoekjes & Kattenbakkorrels

Reinigingsdoekjes

De deodoriserende reinigingsdoekjes voor de
vacht, het gebied rond de ogen, de oren, de
ruimte tussen de tenen en de voetzolen van
honden, katten, pups en kittens. Door de
molecule odour-stop nemen onaangename
geuren af.
De reinigingsdoekjes zijn allergeenvrij en zonder
alcohol. Fysiologische pH waardevan 7,0.
Het talkparfum, is aangenaam voor de dieren en
houdt lang.

VET-Wipes

Reinigingsdoekjes voor een verzorgde
vacht, ogen, neus en oren.

VW0072

72 stuks

Kattenbakkorrels

Clumping Vet is een natuurlijke kattenbakkorrel met
een groot absorberend en klontvormend
vermogen, wit van kleur, bestaat uit de beste kwaliteit fijnkorrelige bentonite, zonder stof en zonder
toevoeging van parfum. Clumping Vet vormt , wanneer het met de urine van de kat in contact komt
een compacte en gemakkelijke te verwijderen klont
die de uitwerpselen inkapselt en zo de kattenbak
schoon en droog laat.
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Clumping Vet

Kattenbakkorrels met een zeer groot
absorberend vermogen.

CLV5000

5 liter

MAGGIEVET wordt vertegenwoordigd door:

My Pets

Akkerwindestraat 42
6832 CW Arnhem
+31 (0)6-33828286
sales@My-Pets.nl
www.My-Pets.nl
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