Knoevels CaafDeLuxe shampoo
Wat is het?
Knoevels CaafDeLuxe shampoo is een van onze eerste
formules speciaal voor langharige cavia’s. De CaafDeLuxe
shampoo is een 100% natuurlijke shampoo die de lange
haren van uw cavia zijdezacht maken, de huid voeden en
de cavia laten glanzen als nooit tevoren. CaafDeLuxe
shampoo zit boordevol verzorgende ingrediënten en heeft
zijn zalige geur te danken aan Geranium‐olie.
Wanneer gebruik ik het?
De CaafDeLuxe shampoo kan worden gebruikt wanneer
langharige dieren zichzelf vies hebben gemaakt, niet fris
ruiken, wanneer de vacht vettig voelt of wanneer de huid droog wordt.
Ook vieze buikjes kunnen helemaal opknappen van een badje met CaafDeLuxe shampoo.
Hoe gebruik ik het?
Maak een badje/teiltje met aangenaam warm water. Zorg dat u de cavia eerst volledig natmaakt
door met uw handen water over het lijfje te scheppen. Als de haren met water doordrenkt zijn,
neemt u de cavia uit de wasbak/‐teil en zet u deze even op een handdoek, let op dat het dier niet
weg kan glippen! Neem een kleine hoeveelheid shampoo in uw hand. De CaafDeLuxe shampoo is
zéér zuinig in gebruik! Verdeel de shampoo over uw handen en masseer deze door de natte vacht
van de cavia tot deze volledig verdeeld is. Masseer ook goed de buik van uw cavia. Met het schuim
kunt u ook de oortjes wassen. Als de shampoo volledig verdeeld is, zet u de cavia terug in de
wasbak/‐teil. Spoel de vacht goed uit.
Nabehandelen met conditioner is niet nodig: aan de CaafDeLuxe shampoo is reeds conditioner
toegevoegd die het haar van uw langharige cavia zijdezacht en gemakkelijk doorkambaar maakt!
Na het wassen kunt u de cavia met een handdoek droog wrijven en eventueel droogföhnen (nooit op
de heetste stand!). Indien u het dier aan de lucht laat drogen, zorg dan dat het dier nooit op de tocht
staat.
Overige informatie
Gebruik dit product niet op zwangere dieren. De shampoo is speciaal gemaakt voor cavia’s en mag
NOOIT op katten worden gebruikt, essentiële oliën zijn toxisch voor katten!
Houdt bij het wassen van een cavia altijd rekening met onverwachtse bewegingen. Zorg dat u de
cavia geen enkel moment alleen laat en altijd een hand in de buurt hebt om het dier tegen te houden
als deze weg wil sprinten.
Disclaimer
Deze bijsluiter is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Knoevelshop kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ontstane schade door
gebruik van dit product.
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