Carinho e cuidado para quem faz parte da família!

Quem somos

Nos dias de hoje, donos de pets buscam alternativas naturais para
garantir a saúde e o bem-estar de seus animais de estimação. A Natural Pet
tem como objetivo, superar expectativas e conquistar um público cada vez
mais exigente e consciente.
A Natural Pet tem orgulho de fabricar produtos naturais
ambientalmente seguros e eficazes, há mais de dezoito anos. Aliamos
tecnologia e conhecimento para produzir uma grande linha de produtos
usando o que de melhor a natureza tem para oferecer. Desenvolvemos
produtos diferenciados, indicados para todos os tipos de raças, filhotes e
adultos, proporcionando beleza, proteção, higiene, maior conforto e
qualidade de vida para os nossos melhores amigos, já que nos dias de hoje
eles fazem parte da nossa família.

Nosso objetivo é desenvolver
produtos diferenciados, naturais

e de qualidade a um ótimo preço.

Carinho e cuidado para quem
faz parte da família!
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Linha banho especial

OPÇÕES:

500 mL, 5 L e
20 L para uso
profissional

SHAMPOO NEUTRO

Indicado para uso
em raças de
PEQUENO PORTE.

Fórmula com pH neutro, evita alergias e
problemas de pele. Condiciona e facilita
penteabilidade da pelagem.
500mL = 043
5L = 402
20L = 401

500mL = 028
5L = 341
20L = 338

500mL = 027
5L = 340
20L = 339

500mL = 030
5L = 362
20L = 361

SHAMPOO 3 EM 1 CÃES

SHAMPOO 3 EM 1 GATOS

Possui agente desodorizador de
origem natural, que age retirando
o mal odor da pelagem. Limpa e
condiciona, deixando os pelos com
um perfume agradável.

Pelos sem oleosidade. Possui
fórmula que facilita o enxágue do
produto durante o banho, tornando
esse momento mais rápido e mais
agradável para o gato.

SHAMPOO BRANQUEADOR
Contém em sua fórmula agentes branqueadores naturais. Usando regularmente,
suaviza as auréolas vermelhas e amarelas que frequentemente aparecem na
pelagem clara de cães e gatos. Não descolore o pelo. Remove a sujeira e
possíveis oxidações causadas por agentes externos como sol, chuva e poeira.

Indicado para uso em raças
de PELAGEM CLARA.

SHAMPOO ERVAS
Contém em sua fórmula extrato glicólico de aloe-vera
(babosa), silicone e ervas naturais. Limpa os pelos e protege
a pele, contribuindo para prevenir futuras irritações.
500mL = 037
5L = 387
20L = 386

DICA
HIPOALERGÊNICO
Excelente custo
benefício.
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Linha bem estar

SHAMPOO ERVA DOCE
Produzido com extrato natural de erva-doce, possui
pH neutro, propriedades antissépticas e perfume
refrescante. Proporciona maciez, brilho e proteção
para os pelos e pele do seu animal.

500mL = 036
5L = 383
20L = 382

CONDICIONADOR ERVA DOCE
500mL = 051
5L = 241
20L = 679

Sua fórmula hidrata e nutre profundamente os pelos
quebradiços ou danificados, desembaraça e recupera o
brilho deixando-os macios, fáceis de pentear, com um
perfume natural e refrescante.

SHAMPOO ARGAN
Desenvolvido especialmente para pelagem
danificada, ajuda a resgatar e proteger os
fios, para pelos mais hidratados e brilhantes.

DICA

ANTIOXIDANTE
Reestrutura, fortalece e hidrata
a pelagem, aumentando a
flexibilidade e brilho.

CONDICIONADOR ARGAN
Penetra na pelagem, restaurando seu brilho e
suavidade ajuda a fortalecer fios fragilizados
protegendo contra os danos causados pela exposição
a raios UV. Facilita a penteabilidade.

500 mL = 773
5L = 771
20L = 772

OPÇÕES:

500 mL, 5 L e
20 L para uso
profissional

500mL = 770
5L = 768
20L = 769
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Linha econômica especial

Fácil diluição,
qualidade e
ECONOMIA
1L = 032
5L = 371
20L = 370

SHAMPOO CONCENTRADO NEUTRO
1 litro de concentrado, faz 5 litros de shampoo. Limpa profundamente os fios,
condiciona, reduz os mal odores, devolvendo a umidade natural dos pelos,
remove com eficácia as impurezas acumuladas do dia a dia. É indicado para
lavagens habituais de cães e gatos, para todos os tipos de pelos.

Indicado para todos
os tipos de raça

ATENÇÃO,, levar em consideração a
coloração da pelagem do animal.
1L = 033
5L = 368
20L = 663

SHAMPOO CONCENTRADO BRANQUEADOR
1 litro de concentrado, faz 5 litros de shampoo. Limpa profundamente os fios,
condiciona, reduz os mal odores, devolvendo a umidade natural dos pelos,
remove com eficácia as impurezas acumuladas do dia a dia, realça a cor natural
da pelagem clara e dá brilho. Deixa um perfume suave e agradável.

SEMPRE DILUIR, não usar puro, após usado no dia,
não reaproveitar ou embalar o produto diluído.
1L = 034
5L = 369
20L = 923

SHAMPOO CONCENTRADO PELOS ESCUROS
1 litro de concentrado, faz 5 litros de shampoo. Shampoo concentrado
especialmente formulado para uso em cães e gatos de pelagem escura. Limpa
profundamente os fios, condiciona, reduz os mal odores, devolve a umidade
natural dos pelos, realça a cor natural da pelagem escura e dá brilho.
OPÇÕES:
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1 L, 5 L e 20 L
para uso
profissional

Indicado para todos
os tipos de raça

Linha frutal

500mL = 031
5L = 367
20L = 366

SHAMPOO CHOCOLATE
Ideal para pelos ressecados e danificados. Com extrato de
cacau, limpa profundamente os fios, restaurando e
devolvendo a umidade natural aos pelos. Proporciona
redução de volume, sedosidade e brilho.

CONDICIONADOR CHOCOLATE

500mL = 050
5L = 235
20L = 231

Proporciona revitalização e condicionamento aos pelos,
promovendo brilho, nutrição, hidratação e vitalidade.

SHAMPOO MORANGO
Contém seiva de morango, que é rica em vitamina C e tem
como função a revitalização dos fios. Regula a produção
sebácea, podendo ser utilizada por animais que têm
problemas com oleosidade excessiva.

500mL = 042
5L = 399
20L = 398

CONDICIONADOR MORANGO
500mL = 052
5L = 243
20L = 242

Desenvolvido especialmente para cuidar dos pelos que
estejam fracos e quebradiços, deixando-os macios,
fáceis de pentear e com brilho intenso.

500mL = 044
5L = 412
20L = 411

SHAMPOO PÊSSEGO
Para pelos finos, embaraçados e com pontas duplas. Com
formulação suave, o shampoo com óleo de pêssego limpa e
protege a pelagem.

500mL = 053
5L = 245
20L = 244

CONDICIONADOR PÊSSEGO
Restaura, tonifica e revitaliza os pelos. Confere maior
flexibilidade facilitando o pentear.
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OPÇÕES:
500 mL, 5 L e 20 L
para uso
profissional

Linha frutal

MÁSCARA HIDRATANTE REGENERADORA
A máscara de hidratação fortalece da raiz às pontas,
regenerando a textura e devolvendo o brilho e a cor natural
da pelagem. Indicado para nutrir os pelos, protegendo-os dos
agentes externos que geram ressecamento da pelagem.

MÁSCARA NUTRITIVA CHOCOLATE

DICA

Sua fórmula com extrato de cacau e silicone trata os
fios com muito mais intensidade, repõe agentes
emolientes, umectantes e antioxidantes, essenciais à
saúde dos pelos, o que resulta em um tratamento único
de hidratação intensa.

HIDRATAÇÃO PROFUNDA
e controle de volume

MÁSCARA NUTRITIVA MORANGO
Sua fórmula suave não agride os fios, confere maciez e
brilho. Indicado para pelos oleosos.

MÁSCARA NUTRITIVA PÊSSEGO
Para pelos ressecados e com pontas duplas. Deixa os
fios desembaraçados, macios e sedosos.

Indicado para todos
os tipos de raça
500g = 124
5Kg = 334
500g = 127
5Kg = 335

500g = 126
5Kg = 337
500g = 125
5Kg = 336

OPÇÕES:

500 g e 5 Kg
para uso
profissional
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Linha frutal

120mL = 057
500mL = 268
1L = 267

120mL = 069
500mL = 312
1L = 311

DEO-COLÔNIAS
Morango - Chocolate - Pêssego
Para serem usadas após o banho e nos intervalos
entre banhos. Podem ser aplicadas no ambiente
de convívio e circulação de seu cão ou gato.Ideal
para aplicar após o uso dos produtos da linha
frutal morango, pêssego e chocolate.

OPÇÕES:
120 mL, 500 mL
e 1 L para uso
profissional

120mL = 067
500mL = 310
1L = 309

Linha colônias especiais

Indicado para todos
os tipos de raça

Possui perfumes com essências modernas que marcam a personalidade de
seu pet. Ideais para serem usadas após o banho, nos intervalos entre
banhos e também aplicado em ambientes de convívio e de circulação de
seu cão ou gato.

Linha ECONÔMICA
de colônias.

OPÇÕES:
120 mL, 500 mL
e 1 L para uso
profissional

120mL = 056
500mL = 262
1L = 263

120mL = 064
500mL = 305
1L = 304

120mL = 059
500mL = 282
1L = 281

120mL = 061
500mL= 285
1L = 284

120mL = 072
500mL = 323
1L = 322

120mL = 062
500mL = 287
1L = 286

120mL = 070
500mL = 318
1L = 317
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Indicado para todos
os tipos de raça

Linha higiene
REPELENTE - STOP CÃO
Desenvolvido para repelir e educar cães e gatos, fazendo com
que animais de estimação fiquem longe das áreas onde o
produto foi aplicado. Desenvolvido com essências e aromas de
óleos naturais, que são desagradáveis ao olfato e gosto de
animais domésticos. Seguro para uso interno e externo.

Educa e condiciona
com SEGURANÇA
seu pet.

EDUCADOR - EDUCÃO
Desenvolvido para atrair seu pet para áreas onde o produto for aplicado. Através do
olfato, condiciona seu animal a fazer suas necessidades fisiológicas em local
demarcado, facilitando a limpeza e higiene.

BANHO A SECO - SECÃO
Desenvolvido para assegurar uma completa higiene e desodorização
em cães ou gatos impossibilitados do banho convencional. Indicado
para animais enfermos e filhotes de até 3 meses. Excelente para uma
higiene rápida em períodos de inverno.

NÃO APLICAR na
área dos olhos,
narinas e boca

DESEMBARAÇANTE - LISS CÃO
Possui Poliquaternio e Silicone em sua formulação, que juntos formam uma película
protetora sobre a pelagem, desembaraçando e evitando a formação de “nós”. Diminui
consideravelmente o tempo de secagem e escovação, além de evitar o acúmulo de
sujeira sobre a pelagem.

OPÇÕES:
500 mL

500mL = 665
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500mL = 664
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500mL = 666

500mL = 667

Linha higiene
prática

OPÇÕES:
500 mL
500mL = 128

DESODORIZADOR PET RELAXANTE PERFUMADO
Desenvolvido para aplicação tanto no animal quanto no seu ambiente de
circulação. Possui extratos naturais de erva cidreira e alecrim, que proporcionam
uma sensação relaxante, com aroma suave e agradável. Pode ser usado em áreas
onde circula seu animal, como local de trabalho, lojas e canil pet, carros e casas.

SILICONE 100%
Indicado para pelagens com “nós”, sem brilho e com dificuldade de
pentear. Por conter um mix de silicones, repara pontas duplas,
reestrutura a textura dos fios, evitando o ressecamento e acúmulo
de sujeira no pelo. Nutri sem engordurar a pelagem e a pele do
animal. Formulado somente com silicones, sem adição de água.

500mL = 445

DICA
Desembaraça
com FACILIDADE
e sem oleosidade

500mL = 054
5L = 248
20L = 247

CONDICIONADOR SEM ENXÁGUE
Com lanolina e óleo de macadâmia.
Proporciona condicionamento extremo do pelo, sem a necessidade de enxágue.
Seu uso regular, deixa a pelagem desembaraçada e fácil de pentear. Não deixa
resíduos após seu uso, podendo ser usado em cães e gatos de todas as raças.

OPÇÕES:
500 mL, 5 L e 20 L
para uso
profissional

Indicado para todos
os tipos de raça
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Linha higiene
prática

INOVADOR
Mais carinho e mais perfume

OPÇÕES:
50 g e 250 g

PERFUME CREME UNIQUE STYLE
Após a aplicação do produto sobre o corpo do animal, com o passar
do tempo a fragrância é liberada gradativamente, todas as vezes
que a pelagem for tocada ou escovada, assim como todas as vezes
em que você fizer carinho com as mãos sobre os pelos de seu
animal. Desenvolvido com essência micro encapsulada, permite
que o animal preserve por muito mais tempo a fragrância fresca e
agradável.

50g = 0069
250g = 0070

Indicado para todos
os tipos de raça

DOADOR DE BRILHO COM SILICONE

500mL = 552

Especialmente desenvolvido para finalizar e facilitar o penteado. Repara
pontas e condiciona a textura dos pelos. Promove brilho, protege e hidrata,
evitando o ressecamento do pelo e da pele de cães e gatos. Elimina o efeito
de “pelos esvoaçantes”, evita a formação de “nós”.

OPÇÕES:
500 mL
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Linha profissional
SHAMPOO POWER PET
Shampoo para uso profissional para cães e gatos 2 em 1
(Shampoo e condicionador), com fórmula suave, limpa e
condiciona a pelagem em um único passo. Formulado com
pH equilibrado, usa surfactantes ultra suaves que não
irritam os olhos ou a pele do animal. Altamente eficaz, limpa
e desembaraça, deixando a pelagem hidratada e macia.

SHAMPOO PREMIUM
Shampoo específico para limpar e remover o excesso de oleosidade da
pele e pelos de seu animal. Deixa a pelagem completamente limpa sem
provocar acúmulo de resíduos. Sua fórmula contém umectantes naturais
e poliquaternios deixando os pelos do animal limpos e sedosos.

FRAGRÂNCIAS:
- Açaí
- Amêndoas
- Cereja
- Coco
- Dov
- Lavanda
- Maçã Verde
- Maracujá
- Melancia
- Pomelo
- Talco

OPÇÕES:
5 L e 20 L
para uso
profissional

SHAMPOO BIO HERBAL
Shampoo específico para pelagens danificadas ou ressecadas. Proporciona resistência e força,
melhora a flexibilidade e repara as fibras naturais dos fios. Fórmula enriquecida com o exclusivo
complexo de Silicones. Limpa suavemente a pelagem e melhora sua elasticidade,
proporcionando força e brilho.

5L = 416
20L = 415

Indicado para todos
os tipos de raça

5L = 358
20L = 357

5L = 429
20L = 428
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Linha fragrâncias finas

Você não pode dar banho em seu cão ou gato
todos os dias, mas você pode usar o Perfume
Extrato para cães e gatos para mantê-lo livre de
odores. Essências com longa duração.

DICA

EXTREMA FIXAÇÃO
Seu pet perfumado
por quatro dias

OPÇÕES:
60 mL e 500
mL para uso
profissional

Indicado para todos
os tipos de raça

60mL = 742
500mL = 752

60mL = 749
500mL = 759

60mL = 748
500mL = 758

60mL = 747
500mL = 757

60mL = 741
500mL = 751

60mL = 746
500mL = 756

60mL = 740
500mL = 750

60ML = 744
500ML = 754

60mL = 745
500mL = 755
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500mL = 753
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Linha Colônias Máxima Fixação
DEO-COLÔNIA MÁXIMA FIXAÇÃO FRAGRÂNCIAS
Seu pet de estimação perfumado por muito mais
tempo, com fragrâncias internacionais. Refresca
e neutraliza os maus odores.

Indicado para todos
os tipos de raça

Inspirações:

OPÇÕES:

120 mL, 500 mL e
1L para uso
profissional

- Acqua Di Gio
- Amarige
- Amor Amor
- Angel
- Animale
- Bulgari Black
- Dolce & Gabbana
- Dov
- Eternity Feminino

- Fantasy
- Ferrari Black
- Flower Kenzo
- Gabriela
- Giovanna Baby
- Jadore
- Kayak
- Kenzo Amor

- Le Male
- Malbec
- Mamãe Baby
- One Million
- Presence
- Thaty
- Tommy Hilfiger
- 212 Sexy

Fragrâncias
INTERNACIONAIS
para seu pet.
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Linha Cuidados Especiais

Produtos EXCLUSIVOS para
uso profissional

SOLUÇÃO PARA OUVIDO
Indicado para a limpeza dos ouvidos, pois
remove a cera (cerúmen) existente no conduto
auditivo externo.

100mL = 462
500mL = 464
1L = 463

OPÇÕES:
100 g e 500 g
para uso
profissional

OPÇÕES:
100 mL, 500 mL
e 1 L para uso
profissional

PÓ PARA OUVIDO NATURAL PRO-EAR
Indicado para auxiliar na remoção de pelos do canal externo do
ouvido de cães e gatos. Promove a higienização dos ouvidos,
ajudando a mantê-los secos. Não mancha nem descolore a
pelagem.

SILICONE COM VITAMINA E
30mL = 458
500mL = 456
1L = 461

100g = 469
500g = 470

OPÇÕES:
30 mL, 500 mL
e 1 L para uso
profissional

Fortalece os fios e protege a pele. Restaura o brilho imediatamente
proporcionando um toque sedoso e leve. Facilita o pentear
desembaraçando os pelos, sem deixá-los oleosos.

SILICONE KERATINA
Para pelagens com pontas duplas onde é essencial hidratá-las, além
de repor a kera
keratina
na perdida pelos fios, ajuda a retardar a ocorrência
de danos à cutícula do pelo, recuperando sua forma original.

Indicado para todos
os tipos de raça

30mL = 453
500mL = 454
1L = 450
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Linha tratamento natural
Formulado com hidrolisado de Quinoa que
contém proteína de origem vegetal e também
alta concentração de aminoácidos.
Age naturalmente como formador de filme,
repara e controla os danos na pelagem. Fórmula
suave e reparadora, não deixa resíduos.

SHAMPOO QUINOA
Por agir tanto na porção interna quanto externa
dos fios, promove a reconstrução profunda da
cutícula.

CONDICIONADOR QUINOA

SÉRUM FINALIZADOR QUINOA
Protege a pelagem da umidade, proporciona
proteção térmica e proteção mecânica.

Com ação umectante, reestruturante e nutritiva,
ajuda a recompor a estrutura dos fios, conferindo
condicionamento, brilho e sedosidade a pelagem.
Deixa a pelagem visivelmente mais macia, sedosa,
com um brilho radiante. Controla o volume
enquanto modela fios lisos ou cacheados.

OPÇÕES:
500 mL, 5 L e
20 L para uso
profissional

Indicado para todos
os tipos de pelagem

OPÇÕES:
30 mL e 250 mL
500mL = 810
5L = 811
20L = 812
500mL = 807
5L = 808
20L = 809

250mL = 814

30mL = 813
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