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Вся продукцiя cтворена
на основi

органiчного

Алое Вера
•	 З внутрішньої м’якоті Алое Вера

•	 Виготовлено з компонентів 
     схвалених для людини 

•	 Заспокоює і нормалізує 
      стан шкіри та шерсті

Замість води вся продукція Еспрі містить сік органічного 
Алое Вера. Корисні й поживні речовини Алое Вера 

забезпечують максимальне зволоження шкіри. 
Алое Вера проникає в шкіру в 4 рази швидше, ніж вода, 

лікує алергічні висипи, сонячні опіки, укуси комах, дрібні 
подряпини, зменшує набряки, підсилює імунну відповідь.

Для досягнення першості в турботі 
і здоровому догляді за Вашими 
вихованцями філософія Espree об’Єднала 
в собі всю мудрість природи з новітніми 
технологіями.

Основним принципом, на якому було 
засновано компанію Espree Animal Prod-
ucts, являЄться відданість Вам і Вашим 
вихованцям. Це надихаЄ нас на створення 
ефективної, натуральної продукції для 
забезпечення потреб Ваших домашніх 
улюбленців. 

З моменту заснування компанії наші 
переконання не змінились, ми впевнені, 
що ефективні, вільні від хімічних та 
синтетичних елементів косметичні  
засоби, виготовлені з натуральних 
компонентів Є найбільш ніжними і 
безпечними для домашніх тварин, а 
також їх власників.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ ПП БІОМИР, 
м. КИЇВ тел: (044) 259-07-79, biomir@biomir.com.ua

Flea & Tick
репелентнi засоби для собак та котiв 

Ефективні проти бліх та 
кліщів

Очищують та 
зволожують

Свіжий та 
приємний аромат!

•	 Надійній захист                                  
для собак та котів

•	 Перед застосуванням уважно   
прочитайте інструкцію 

Репелентний 
шампунь для 
собак віком 
від 3 місяців
е00301 - 590 мл 
е00344- 3,79 лРепелентний шампунь 

для котів віком 
від 3 місяців 
е00289 - 355 мл

Спрей від бліх та кліщів 
для собак віком від 6 місяців 

е00290 - 355 мл 
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Energee Plus “Dirty Dog” Shampoo
Суперочищуючий Шампунь для собак

Інновація в боротьбі зі стійкими 
забрудненнями

Шампунь м’яко та ефективно знежирює та 
видаляє навіть найстійкіші забруднення на 
шерсті та шкірі, глибоко зволожує, живить 

та надає шерсті блиску.  М’яко дезінфікує 
і дезодорує дуже забруднену шерсть. 

Рекомендовано використовувати після 
перебування на природі; для  службових 

активних собак.
Зручно застосовувати з одеколоном 

 Energy Plus Pomerganate Colonge.
Аромат: гранат

НормА розВЕдЕННя - 24: 1
Артикул: е00014 - 355 мл / е00107 - 3,79 л

Aloe Oat bath 
Medicated Shampoo

Шампунь з вівса та алое 
Цей дивовижний шампунь з 

Алое Вера та протеїнами вівса 
м’яко та ніжно заспокоює  

шкіру, виявляє протизапальну 
і захисну дію, усуває свербіння 

відновлює  структуру та  водний 
баланс шерсті, протеїни вівса 

сприяють збереженню вологи в 
глибоких шарах епідермісу.

Без аромату
Норма розведення: 5: 1

Артикул: е00128 - 355 мл
е00127 - 3,79 л

Citrusil Plus Shampoo
Цитрусовий Шампунь  Плюс

Натуральний репелентний 
шампунь з цитрусовими оліями і 
Алое Вера – це сучасна альтернатива 
пестицидам! Шампунь  глибоко 
очищує, усуває свербіння, 
нейтралізує неприємні запахи, 
відновлює природний колір шерсті 
та надає їй неймовірного блиску.
Не застосовувати кішкам!
Аромат: цитрусовий
Норма розведення: 8: 1
Артикул: е00001 - 355 мл
е00105 - 3,79 л

Puppy & Kitten Shampoo
Шампунь для кошенят і цуценят

У цуценят та кошенят дуже чутлива 
та ніжна шкіра, тому звичайні 

шампуні їм не підходять.
Гіпоалергенний шампунь «без 

сліз» з Алое  Вера і олією жожоба, 
розроблений спеціально для 

дбайливого та ніжного догляду за 
чутливою та ніжною шкірою. Також 

цей шампунь ідеально підходить 
для вагітних  та лактуючих тварин. 

Шампунь можна комбінувати з 
одеколоном Puppy & Kitten Cologne.

Аромат: дитяча присипка
Норма розведення 16: 1

Артикул: e00471 - 30 мл  
е00094 - 355 мл  / е00378 - 590 мл  

е00096 - 3,79 л

“Dark Coat” Aloe Herb 
Oil Shampoo
Шампунь «Темне 
забарвлення» 
Насичує  темні 
кольори шерсті

Олії евкаліпту і кедра 
відновлюють та 
насичують кольором 
пошкоджену шерсть 
темних відтінків, а олія 
цитронели усуває по-
дразнення та свербіж, 
від укусів комах. 
Це безпечна та  ефек-
тивна альтернатива 
пестицидам. 
Аромат: 
альпійські трави 
Норма розведення: 
8: 1
Артикул: 
е00011 - 355 мл 
е00108 - 3,79 л

Bright White Shampoo
Яскравий білий 
шампунь для світлих 
та білих кольорів

Містить оптичні відбі-
лювачі, які відновлю-
ють природну білизну 
шерсті, усувають сірість 
та жовтизну, ефективно 
видаляють жир і стійкі 
забруднення, віднов-
люють та підтримують 
баланс шерсті та шкіри.
Аромат: квітковий
Норма розведення: 
16: 1 
Артикул: 
e00469 - 30 мл  
е00017 - 355 мл 
е00104 - 3,79 л

Color Enhancing 
Shampoo
Шампунь, що насичує  
та відновлює колір

Ідеальний для багатоко-
лірних собак. Включає 
набір активних компо-
нентів, які насичують 
колір відновлюють та 
повертають яскравість 
будь-якому відтінку 
шерсті. Очищувачі на 
основі Алое Вера і ко-
косу видаляють забруд-
нення, роблять шерсть 
м’якою та здоровою.
Аромат: ваніль
Норма  розведення: 
16: 1
Артикул: 
е00114 - 355 мл 
е00196 - 3,79 л

Shampoo & 
Conditioner in One
Шампунь і кондиціонер 
в одному флаконі

Чудово очищає, 
живить, зволожує та 
зміцнює структуру 
шерсті, надаючи їй 
еластичності і здоро-
вого блиску. Результат 
помітний вже після 
першого застосування!
Слухняну шерсть лег-
ко розчісувати.
Аромат: 
тропічні фрукти
Норма розведення: 
16: 1
Артикул: 
e00476 -30 мл 
е00087 - 355 мл  
е00390- 590 мл 
е00088 - 3,79 л

Hypo-Allergenic 
Coconut Shampoo
Гіпоалергенний 
шампунь «Без сліз»

Чутливість шкіри  є 
проблемою не тільки 
для людей. Тварини 
так само страждають 
від алергій. Особли-
во м’який та ніжний, 
що дбайливо очи-
щує, не пошкоджує 
гідроліпідний шар 
та не сушить шкіру.  
Не містить агресивні 
речовини, штучні 
барвники та аромати-
затори.  
Для всіх окрасів.
Норма розведення: 
16: 1
Артикул: 
е00020 - 355 мл  
е00109 - 3,79 л

КлАсичНий догляд
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Tea Tree & Aloe Shampoo
Шампунь з олією чайного дерева 

і Алое Вера для проблемної 
сухої шкіри

 Шампунь з ефірною олією 
чайного дерева, саліциловою 

кислотою, Алое Вера і вітамінами, 
м’яко очищує  та зволожує 

шерсть, усуває подразнення, 
володіє протизапальною, 

антибактеріальною, 
протигрибковою дією, регулює 

виділення шкірного жиру, покращує 
мікроциркуляцію,  відновлює 

структуру шерсті та сприяє її росту.
 Аромат: чайне дерево

Норма розведення: 5: 1
Артикул: e00474 - 30 мл 

 е00005 - 355 мл / е00054 - 3,79 л

Luxury Tar & Sulfa Itch Relief Shampoo
 Косметичний засіб для догляду за шкірою 

Проти лупи!
 Терапевтичний шампунь з дьогтем і 

біосіркою ефективно очищує шерсть, 
нормалізує роботу сальних залоз, 

заспокоює легкі подразнення  та 
запалення на шкірі, а життєво необхідні 
вітаміни сприяють відновленню шкіри. 

Аромат: вишня
Норма розведення: 5: 1

Артикул: е00022 - 355 мл / е00102 – 3,79 л

Tea Tree & Aloe conditioner
Терапевтичний Кондиціонер з 
олією чайного дерева і Алое Вера

Усуває подразнення, запалення 
та свербіж, ефективний при 
грибкових та бактеріальних 
інфекціях шкіри, сприяє 
загоєнню ран і покращує 
ріст шерсті. Рекомендований 
для застосування в якості 
додаткового засобу при 
лікуванні дерматитів різного 
походження. 
Рекомендовано застосовувати 
у комбінації з шампунем Tea Tree 
& Aloe Shampoo та спреєм Tea 
Tree & Itch Relief Spray Aloe.
Аромат: чайне дерево
Норма розведення: 5: 1
Артикул:  е00056 - 355 мл 
е00057 - 3,79 л

Optisoothe Eye Wash
Пом’якшувальний 
ополіскувач для очей 
з Алое Вера

Натуральний розчин 
на основі органічного 
Алое Вера. Ефективно 
вимиває сторонні домішки 
з очей, усуває подразнення, 
відчуття печіння, свербіж та 
запальні процеси, зменшує 
сльозотечу, охолоджує 
слизові оболонки очей.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00146 - 118 мл

Ear Care
Очищувач вух з м’ятою для собак

Суміш натуральних олій видаляє 
забруднення, розчиняє вушну 
сірку, усуває запалення та 
неприємні запахи, володіє 
антибактеріальною та 
протигрибковою дією, захищає 
від вушних кліщів, відновлює 
природний баланс і здоров’я вух.
Аромат: м’ята
готовий до застосування
Артикул: е00049 - 118 мл 
е00050 - 355 мл / е00513 – 3,79 л

Tear Stain & Spot Remover
Засіб для видалення слідів під очима та «білкових речовин»

Ніжно та обережно  видаляє сліди від сліз під очима, усуває 
білкові нашарування, такі як їжа, сеча, слина та кров, 
відновлює природний колір та м’якість шерсті. Не сушить 
шкіру, не викликає подразнень та відчуття печіння, швидко 
висихає, не містить спирту і шкідливих хімічних сполук. 
Уникайте потрапляння в очі. 
Наносити за допомогою 
ватного диску.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00282 - 118 мл

3 in 1 Healing Cream
Крем для ран 3 в 1 
Для прискорення загоєння

Засіб комбінованої дії, який 
застосовується при порізах, ерозіях, 
подразненнях, укусах комах, тощо. 
Загоює і пом’якшує пошкоджену 
шкіру, знімає запалення, стимулює 
ріст та відновлення клітин. Бітрекс 
перешкоджає облизуванню і 
вигризанню ран, а екстракти 
дріжджів і Алое  Вера сприяють 
швидкій регенерації.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00139 - 118 мл

Ear Powder
Очищувач вух в формі порошку.
Дрібнодисперсний

Засіб нейтралізує запах сірки, 
вбирає вологу і неприємні 
запахи, підтримує вушний 
канал сухим і чистим, зменшує 
злипання і вислизання 
небажаного волосся при 
видаленні пінцетом або 
пальцями з вушного каналу.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00032 - 355 мл (44г)

Grease Out Shampoo
Косметичний засіб від сильних 
забруднень і жиру для собак і 
кішок

Висококонцентрована формула 
шампуню розроблена для 
видалення жирних забруднень 
і надлишків шкірного жиру у 
кішок і собак. Цей професійний 
шампунь очищує навіть 
найбрудніших тварин.
Аромат: апельсин
готовий до застосування
Артикул: е00424 -473 мл

Natural Bandage
Натуральний антисептичний  
рідкий пластир

Спрей рідкий пластир створює 
захисне покриття, що нагадує 
тонку плівку, для зупинки дрібних 
кровотеч та усунення легкого болю, 
сприяє загоєнню ран і попереджає 
інфікування пошкоджених 
ділянок шкіри. Пластир має гіркий 
смак, тому собака не буде його 
розлизувати або гризти.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00183 - 118 мл

Natural Bandage Styptic Powder
Натуральний антисептичний 

порошок, що загоює рани

Порошок створює захисне 
покриття для ран, сприяє зупинці 

дрібних кровотеч, перешкоджає 
інфікуванню пошкоджених 

ділянок шкіри. Безпечний для 
кошенят та цуценят.

готовий до застосування
Артикул: е00276 - 44 мл

Hot Spot Foam
Лікувальна піна з антисептичними 
властивостями для миття з олією чайного 
дерева, ромашкою і Алое Вера

Екземи  та запалення на шкірі тварини 
створюють відчуття дискомфорту, значно 
погіршуючи якість їх  життя. Алое Вера, олія 
чайного дерева і ромашка знімають свербіж 
та відчуття печіння і сприяють загоєнню ран. 
Також, піна містить бітрекс - гірку речовину, 
що перешкоджає розлизуванню ран.
Аромат: чайне дерево
готовий до застосування
Артикул: е00277 -148 мл

Tea Tree & Itch Relief Spray Aloe
Терапевтичний спрей з олією 
чайного дерева і алое вера
Артикул: e01075 - 355 мл

Aloe & Witch Hazel
Aftershave
Професійний спрей 
від подразнень для 
використання після 
гоління, тримінгу

Заспокоює шкіру після 
гоління, перешкоджає 
появі  подразнень, що 
виникають на шкірі після 
машинної стрижки. 
Без аромату
готовий до 
застосування
Артикул: е00425 - 355 мл

Aloe Vera Jelly
Желе з Алое

Ніжно охолоджує, пом’якшує, захищає 
та відновлює шкіру,  усуває сухість 
і подразнення, зволожує, сприяє 
загоєнню незначних пошкоджень 
шкіри. Рекомендовано застосовувати 
для лікування подряпин, грибкових 
захворювань, ерозій, висипів, укусів 
комах і сонячних опіків. Можна 
застосовувати для заспокоєння шкіри 
після гоління та тримінгу. 
Гель застосовувати охолодженим.
Без аромату
Артикул: е00030 - 118 мл

сПЕЦІАлЬНий догляд
ТЕрАПЕВТичНІ зАсоБи  
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Hot Oil Coat Renewal
Тепла маска з натуральними 
оліями

Натуральні олії у складі 
маски зволожують шерсть 
та відновлюють її м’якість. 
Маска глибоко проникає в 
структуру шерсті, повертає їй 
блиск, здоров’я та насичений 
колір. 
Без аромату
Артикул: е00007 - 118 мл

Aloe Hydrating 
Spray
Суперзволожуючий 
засіб для собак і 
кішок

Наносити перед 
розчісуванням.
рН-збалансована 
формула  засобу 
сприяє зволоженню 
сухої шкіри 
і запобігає її 
розшаруванню 
та утворенню 
тріщин, відновлює 
еластичність шерсті. 
Без жиру.
Аромат: чистоти
готовий до 
застосування
Артикул: 
е00044 - 355 мл

Detangling and 
Dematting Spray
Спрей від ковтунів 
для собак і котів

Ефективно видаляє 
ковтуни та запобігає 
утворенню нових, 
сприяє легкому 
розплутуванню 
шерсті, полегшує 
розчісування. 
Позитивні іони 
спрею покривають 
шерсть, 
нейтралізують 
статичність і 
сплутування. 
Без аромату  
готовий до 
застосування 
Артикул: 
е00099 - 355 мл

High Sheen 
Finishing Spray
Спрей для 
фінішної обробки 
з інтенсивним 
блиском

Надає шерсті 
діамантового 
блиску, 
шовковистості, 
навіть при гарячій 
укладці. 
Без спирту.
Без аромату 
готовий до 
застосування 
Артикул: 
е00038 - 355 мл

Simple Shed Shampoo
Косметичний засіб для догляду за 
шкірою собак і кішок під час линьки

Розроблений спеціально для 
контролю над втратою шерсті 
і підшерстка й одночасного 
очищення від бруду та надлишків 
жиру. Зменшує випадіння шерсті як 
під час сезонної, так і не сезонної 
линьки.
Аромат: чистоти
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00059 - 355 мл 
е00060 - 3,79 л

Silky Show Shampoo
Шовковий виставковий шампунь 

З натуральною олією сафлору 
та протеїнами шовку, ефективно 
очищує шерсть, надає сліпучого 

блиску. Глибоко зволожує, полегшує 
розчісування й укладку, відновлює 

структуру шерсті, насичує енергією. В 
результаті шерсть довго не плутається і 

прекрасно розчісується.
Аромат: тихої води

Норма розведення: 16: 1
Артикул: e00473 - 30 мл 

 е00067 - 355 мл / е00392 - 590 мл  
е00068 - 3,79 л

Silky Show Conditioner
Шовковистий виставковий кондиціонер

  З натуральною олією сафлору  та 
протеїнами шовку, кондиціонує, надає 

шерсті сліпучого блиску, полегшує 
розчісування й укладку, зволожує суху 
і ламку шерсть, покращує її структуру. 

Насичує енергією і оновлює. Шерсть 
довго не плутається і прекрасно 
розчісується. Спробуйте також 
одеколон Silky Show Cologne для 

тривалої свіжості.
Аромат: тихої води

Норма розведення: 24: 1
Артикул: e00472 - 30 мл

е00070  -  355 мл / е00414 - 590 мл
е00071 - 3,79 л

Simple Shed Treatment
Кондиціонер для використання під 
час линьки

Розроблений спеціально для 
контролю над втратою шерсті під 
час линьки і зниження статичності. 
Зміцнює та відновлює волосяні 
цибулини, усуває свербіж, 
пов’язаний з сухістю шкіри. 
Використовуйте гумову щітку 
чи професійний інструмент для 
видалення шерсті, що випала.
Аромат: чистоти
Норма розведення: 32: 1
Артикул: е00062 - 355 мл

Mudbath Conditioning Treatment
Грязьова мінеральна маска

Грязьова маска з мінералами Мертвого 
моря, вітамінами, натуральними оліями 

зерен Таману та пшениці, екстрактами 
трав. Захищає, зміцнює та відновлює  

структуру шерсті, сприяє росту, повертає 
здоров’я та блиск, позитивно впливає на 

шкіру.
Без аромату

готовий до застосування
Артикул: е00242 - 473 мл

Simple Shed & Static Spray
Спрей антистатик

Унікальний антистатичний спрей, 
полегшує розчісування та укладку, 
знижує не сезонне випадіння шерсті. 
Зміцнює цибулини шерстинок, усуває 
свербіж.
Аромат: свіжості та чистоти
готовий до застосування
Артикул: е00063 - 355 мл

 Luxury Remoisturizer
Лікувально-відновлюючий 
кондиціонер

Потужні зволожуючі та 
відновлюючі компоненти 
глибоко проникають і 
відновлюють гідроліпідний 
баланс шкіри, полегшує 
розчісування і укладку, 
перешкоджає виникненню 
ковтунів та збиванню шерсті. 
Аромат: кокосовий горіх
Норма розведення: 32: 1
Артикул: е00024 - 355 мл 
е00103 - 3,79 л

Milk & Honey Shampoo
Відновлюючий шампунь 
з Молока і Меду для 
довгошерстних собак

Містить натуральні 
молочні і вівсяні 
протеїни, чистий мед, 
Алое Вера і масло 
кокосового горіху, що 
відмінно зволожують 
і живлять волосяну 
кутикулу надаючи 
шерсті здоровий і 
красивий вигляд. 
Аромат: морозиво
Норма 
розведення: 10: 1
Артикул: 
е00090 - 355 мл  
е00091 – 3,79 л

20 fl oz / 591ml

Pure Bee’s Honey
and Wholesome 
Oats Soothe and 
Condition

JASMINE
FRAGRANCE

%

%

91

8
9

9
.

.1

HONEY & OAT
CONDITIONER

COAT RENEWAL

20 fl oz / 591ml

Milk Protein and 
Pure Bee’s Honey 
Naturally Condition 
and Soften Coat

Ice Cream
FRAGRANCE

%

%

62

6
6

9
.

.8

MILK & HONEY
SHAMPOO

COAT RENEWAL

ВІдНоВлЕННя 
шЕрсТІ

Texturizing 
Shampoo
Професійний 
шампунь для 
догляду за грубою і 
жорсткою шерстю 
певних порід собак 
(тер’єри, шнауцери)

Професійна 
формула надає 
шерсті максимум 
текстури, здорового 
блиску, прекрасно 
очищує  і насичує 
колір, дозволяє 
досягти ідеальної 
форми. Для всіх 
окрасів.
Аромат: агави
Норма 
розведення: 16: 1
Артикул: 
е00178 - 355 мл 
е00179 – 3,79 л

Honey & Oat 
Conditioner
Розкішний кондиціонер 
з меду та вівса 
тривалої дії

Відновлює та глибоко 
живить шерсть, робить 
її більш слухняною 
та еластичною, 
надає додаткового 
об’єму і сяючого 
блиску, полегшує 
розчісування. 
Аромат: жасмін
Норма 
розведення: 
32: 1
Артикул: 
е00026 - 355 мл 
е00101 – 3,79 л
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12 fl oz / 355 ml

Oatmeal & Baking 
Soda Naturally 
Eliminate Odors 
While Relieving 
Skin Irritations  

HERBAL
FRAGRANCE

%

%

56

8
8

9
.

.2

OATMEAL BAKING
SODA SHAMPOO

ODOR NEUTRALIZING

Berry Delight 
Cologne
чудовий ягідний 
одеколон

сЕрІя одЕКолоНІВ з АНТисТАТичНим ЕфЕКТом
ТА НЕйТрАлІзАТором НЕПриємНого зАПАху

Готовi до застосування
Доступi в упаковках: 118 мл 355 мл

Cucumber 
Melon Cologne 
одеколон з 
ароматом огірка 
і дині

Doggone Clean Midnight 
Mist одеколон з 
ароматом оригінальної 
свіжості туману

Energee Plus 
Pomegranate 
Cologne 
одеколон з 
ароматом 
свіжого гранату

Perfect Calm Lavender 
& Chamomile Cologne
заспокійливий 
одеколон з ароматом 
лаванди і ромашки

Plum Perfect 
Cologne
Ідеальний 
сливовий 
одеколон

Rainforest 
Cologne
одеколон з 
ароматом 
тропічного лісу

Silky Show 
Calming Waters 
Cologne
одеколон, 
що  надає 
шовковистість

Puppy & 
Kitten Cologne 
одеколон з 
ароматом 
дитячої присипки

Strawberry 
Lemonade 
Cologne
Полунично-
лимонадний 
одеколон

Knock OUT!
Натуральний репелентний 

спрей для собак

Ефективний захист від комах. 
Олії герані, мандарину, 

цитрусових, захищають від 
кліщів, бліх, мух, москітів, 

комарів, бджіл, ос, шершнів. 
Спрей володіє сонцезахисними 

властивостями. 
Активна дія на протязі 18 годин.

Нетоксичний, без хімічніх речовин.
Аромат: Цитрусовий.

готовий до застосування
Артикул - е00175 - 355 мл

Extreme Odor Eliminating Spray
Натуральний дезодорант для 
видалення неприємних запахів 
Цей ніжний, але потужний засіб, 
легко і безпечно вбирає і видаляє 
неприємні запахи у тварин.
Ефективний при обробці підстилок, 
будок та інших місць утримання 
тварин. Нейтралізує, а не маскує. 
Не викликає алергії. 
Аромат: свіжості та чистоти
готовий до застосування
Артикул: е00152 - 355 мл

Oatmeal Baking Soda Facial
Піна з протеїнами вівса і харчовою содою

Ніжна піна з протеїнами вівса та харчовою содою -  це ефективний і простий засіб для експрес 
очищення різних ділянок тіла. Харчова сода у складі засобу ефективно очищує від забруднень,  
усуває неприємні запахи та залишки  їжі, в той час як протеїни вівса  заспокоюють шкіру, живлять 
та насичують колір. 
Аромат: трав’яний букет
готова до застосування
Артикул: е00082 - 148 мл

Oatmeal Baking Soda Shampoo
Шампунь з протеїнами вівса і харчовою содою

Шампунь забезпечує ніжне та ефективне очищення шерсті навіть у найскладніших випадках. 
 Харчова сода у складі засобу ефективно очищує від забруднень,  усуває неприємні запахи. 
Протеїни вівса  заспокоюють шкіру, зволожують, живлять та насичують колір шерсті.  
Особливо рекомендований для собак з неприємним запахом.
Аромат: трав’яний букет
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00470 - 30 мл / е00084 - 355 мл / е00085 - 3,79 л

АромАТи ВІд  ESPREE
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Fresh Berry
FRAGRANCE

12 fl oz / 355 ml

 Rainforest Facial Cleanser
Піна з ароматом тропічного лісу для собак і кішок

 Легка та ароматна піна з ароматом тропічного 
лісу створена для ніжного догляду за окремими 

ділянками тіла собак та кішок. Піна легко усуває бруд, 
залишки від їжі, непривабливі сліди від сліз, а Алое 

Вера та натуральні олії, що входять до складу засобу 
відновлюють та насичують природний колір шерсті.

Аромат: тропічного лісу
готова до застосування
Артикул: е00133 - 148 мл

Plum Perfect Facial Cleanser
Ідеальна сливова піна

 Легка та ароматна піна зі сливовим ароматом створена 
для ніжного догляду за лицьовою областю собак 
та кішок. Піна легко усуває бруд, залишки від їжі, 
непривабливі сліди від сліз, а алое вера та натуральні олії 
відновлюють та насичують природний колір шерсті. Піна 
рекомендована для експрес-очищення всього тіла.
Аромат: сливи
готова до застосування
Артикул: е00187 - 148 мл

Rainforest Shampoo
Шампунь з ароматом тропічного лісу

Ідеальний шампунь для відновлення та зволоження 
шерсті.  Ніжна формула шампуню забезпечує глибоке 

очищення шерсті та шкіри, сприяє зволоженню та 
живленню, залишаючи неперевершений аромат. 

Аромат: тропічного лісу
Норма розведення: 16: 1

Артикул: е00479 - 30 мл / е00134 - 355 мл / е00135 - 3,79 л

Plum Perfect Shampoo
Ідеальний Сливовий шампунь “Без сліз”

Ідеальний шампунь з ароматом сливи  - це чудовий засіб 
для відновлення та зволоження шерсті.  Ніжна формула 
шампуню забезпечує глибоке очищення та відбілювання 
любого типу шерсті, сприяє зволоженню та живленню 
кожної волосини, залишаючи неперевершений аромат. 
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00188 - 355 мл / е00189 - 3,79 л

Rainforest conditioner
Кондиціонер з ароматом тропічного лісу

Інтенсивно відновлює та зволожує шкіру та шерсть, 
полегшує процес розчісування, сприяє легкому 

розплутуванню ковтунів, робить шерсть м’якою та 
блискучою, перешкоджає пересиханню та лущенню 

шкіри, залишаючи неперевершений аромат.
 Щоб відчути всю повноту ароматів тропічного лісу 

спробуй наш Rainforest Cologne!
Аромат: тропічного лісу

Норма розведення: 32: 1
Артикул: е00147 - 355 мл / е00148 - 3,79 л

Plum Perfect Cream Rinse
Сливовий кондиціонер

Застосування кондиціонеру сприяє інтенсивному 
відновленню та зволоженню шкіри та шерсті, полегшує 
процес розчісування, сприяє легкому розплутуванню 
ковтунів, відбілює, робить шерсть м’якою та блискучою, 
перешкоджає пересиханню та лущенню шкіри, 
залишаючи неперевершений аромат. Для тривалого 
сливового аромату використовуйте Plum Perfect Cologne!
Аромат: сливи
Норма розведення: 32: 1
Артикул: е00190 - 355 мл

Berry Delight Shampoo
Чудовий Ягідний Шампунь

Шампунь забезпечує 
професійне глибоке 
очищення шкіри та 
шерсті, прибирає 
надлишки жиру та робить 
шерсть шовковистою та 
сяючою, залишаючи по 
собі дивовижний аромат. 
Проти лупи.
Спробуйте його в парі з 
Berry Delight Cologne.
Аромат: ягід
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00185 - 355 мл / 
е00186 - 3,79 л

Perfect Calm Lavender & 
Chamomile Shampoo
Заспокійливий шампунь з 
Лаванди і Ромашки

Ароматерапевтична формула 
шампуню об’єднала в собі два 
натуральних заспокійливих 
компоненти - лаванду та 
ромашку. Екстракти ромашки, 
лаванди та суміш органічних 
ефірних олій забезпечують 
ефективний догляд за 
чутливою шкірою, сприяють 
заспокоєнню подразнень. 
Нейтралізує дію жорсткої 
води. Спробуйте його в парі з 
Perfect Calm Lavender Cologne.
Аромат: Лаванди
Норма розведення: 5: 1
Артикул: е00129 - 355 мл / 
е00130 - 3,79 л

ПАрфуми 
для соБАК ТА КоТІВ 
Г отовi до застосування
Доступнi в упаковках: 118 мл 

Ruff Ruff Romance Perfume     Арт. e00281
LuLu La Belle Perfume     Арт. e00280
Miracle Paws Perfum     Арт. e00279

Чудові парфуми для Ваших улюбленців на основі ефірних 
олій, ароматних рослин і квітів. Тільки натуральні 
компоненти і максимально тривала дія.

Щоб відчути всю повноту ароматів 
тропічного лісу спробуй наш Rainforest Cologne!

Використовуй з одеколоном Plum Perfect Cologne 
для тривалого сливового аромату!

Cucumber Melon Shampoo
Шампунь з огірка і дині

Шампунь на основі екстрактів 
дині та огірка забезпечує 
глибоке та ефективне 
очищення для будь-якого 
типу шерсті, відновлює 
структуру, повертає 
здоровий блиск, еластичність 
та м’якість. Дивовижне 
поєднання компонентів 
шампуню насичує енергією та 
дарує дивовижний аромат.
Спробуйте його в парі з 
Cucumber Melon Cologne.
Аромат: огірка і дині
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00140 - 355 мл / 
е00141 - 3,79 л
 

Peppermint Shampoo
Знеболюючий охолоджуючий 
шампунь швидкої дії

Це практично еліксир 
молодості для літніх собак 
та тварин, що страждають 
від болі в м’язах та суглобах. 
Ментол, м’ята та духмяний 
перець  у складі шампуню 
сприяють розслабленню 
м’язів, знімають втому,  
охолоджують шкіру, 
полегшують біль в суглобах.
Ідеально охолоджує в теплу 
пору року. 
Аромат: м’яти
Норма розведення: 5: 1
Артикул: е00076 - 355 мл / 
е00077 - 3,79 л 

уНІВЕрсАлЬНА КосмЕТиКА
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Sparkle Spray  
Спрей з блискітками для собак і кішок

Спаркл спрей - це блискучі модні блискітки для будь-якого типу шерсті, що 
дарують  незабутній аромат свята. Внутрішнє освітлення або природне сонячне 
світло запалять блискучі і мерехтливі зірочки для Вашого чарівного вихованця. 

Наносити на суху шерсть
Аромат: бразильської ягоди Акай

готовий до застосування 
Артикул: е00423 - 118 мл

Gingerbread 
Shampoo 
Шампунь з 
ароматом 
імбирного печива
Артикул: е01400

Sugar Cookie 
Shampoo 
Шампунь з 
ароматом 
цукрового печива 
Артикул: е01403

Peppermint Candy 
Cane Shampoo
Шампунь з 
ароматом цукерок 
та м’яти
Артикул: е01406

готовий до застосування
доступний в упаковках: 355 мл

КожЕН дЕНЬ сВяТо
АромАТи, що дАруюТЬ АТмосфЕру сВяТА

Унікальні кольорові фломастери для нанесення 
малюнку на шерсть методом видування.
Легко змивається.

Аерограф Аір Браш 
для нанесення малюнку

Асортимент із 10 кольорових фарб 
та оригінальні трафарети

14 15



Професiйна лiнiя для стайлiнгу, фiксацii, 
об му та блиску шерстi!

SILKY SHOW! SHAMPOO
Шовковий виставковий шампунь 

з протеїнами шовку та олією сафлору

Завдяки натуральним протеїнам шовку, 
шампунь покращує загальний вигляд шкіри 

та шерсті, полегшує укладку і формування 
зачіски. Рекомендується застосовувати 

безпосередньо перед виставкою, для всіх 
типів шерсті.
Без аромату

готовий до застосування
Артикул: е00009 - 355 мл

SILKY SHOW! CONDITIONER
Шовковий виставковий кондиціонер з 
протеїнами шовку та олією сафлору 

Шовковий виставковий кондиціонер насичує 
енергією і оновлює шерсть за лічені хвилини, 

запобігає зплутуванню шерсті. Шерсть не 
плутається і прекрасно розчісується. 

Рекомендується застосовувати 
безпосередньо перед виставкою, для всіх 

типів шерсті.
Без аромату

готовий до застосування 
Артикул: е00010 - 355 мл

Професійна лінія

HIGH SHEEN! FINISHING SPRAY
Професійний cпрей з інтенсивним 

блиском для собак Шоу-класу

Спрей для остаточної обробки з 
інтенсивним блиском. Ваш вихованець 

буде виглядати і відчувати себе 
Чемпіоном! Спрей містить  натуральний 

силікон, який надає  блиску і 
шовковистості шерсті. Зменшує збивання 

шерсті.
Без аромату

готовий до застосування
Артикул: е00003 - 355 мл  

BOOST! VOLUMIZING SPRAY
Професійний засіб  що надає 

шерсті об’єму
Спрей, який надає шерсті 

розкішної пишності, повноти 
об’єму і природний вигляд 
укладки під час руху. Ефект 

зберігається протягом усього дня.
Без аромату

готовий до застосування
Артикул: е00046 - 235 мл

QUICK FINISH! SHAMPOO
Шампунь для швидкого миття та 
скорочення часу висихання шерсті собак

Шампунь для швидкого миття та скорочення 
часу висихання шерсті. Унікальний 
компонент шампуню покриває шерсть, 
одночасно очищаючи цибулини шерстинок 
і відштовхуючи воду. Особливо практичний 
у застосуванні для порід з густою шерстю і 
підшерстком, а також в зимовий період.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00004 - 355 мл 

QUICK FINISH! STYLING SPRAY
Фінішний засіб для легкого розчісування 
та комбінованої укладки шерсті собак

Спрей для легкого розчісування і 
комбінування укладки шерсті собак. 
Для використання перед рингом і в 
салонах. Висихає миттєво!
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00039 - 355 мл  

FREEZE! HAIR HOLD
Лак для міцної фіксації укладки 

шерсті собак

Професійний лак для міцної 
фіксації і природного вигляду 

укладки під час руху. 
Ефект зберігається 

протягом усього дня!
Без аромату

готовий до застосування 
Артикул: е00047 - 236 мл

ALOE SILK! HAIR RESTORE
Шовковий рідкий блиск для догляду за шерстю і 
шкірою собак Шоу-класу

Спеціальна рідина з Алое Вера і протеїнами 
шовку для обробки шерсті собак Шоу-класу. 
Надає шерсті розкішного об’єму та блиску, 
усуває курчавість шерсті та статику, створює 
гладку шовковисту шерсть, зволожує і 
відновлює. Рекомендується застосовувати 
безпосередньо перед виставкою, для всіх типів 
шерсті. Наносити і втирати масажними рухами.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00045 - 118 мл/е00478 - 30 мл

FREEZE! STYLING GEL
Гель для комбінованої ідеально стійкої 
стильної укладки

Гель для комбінованої укладки дозволяє 
досягати потрібного нахилу шерстинок, 
залишаючи природний вигляд і 
гнучкість укладки. Засіб ідеально 
підходить для підготовки локонів шерсті 

для фіксації бантів, латексних гумок, кліпсів, топ-кнотів. 
Наносити на чисту шерсть без ковтунів.
Без аромату
готовий до застосування
Артикул: е00048 - 235 мл

WIRED! TEXTURIZING SPRAY
Текстуруючий спрей для собак 

з жорсткою і грубою шерстю 
(шнауцери тер’єри) 

Спрей для професійного 
використання та застосування 

перед виставками.
Без аромату

готовий до застосування
Артикул: е00040 - 235 мл 
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очищуючІ ВологІ сЕрВЕТКи
ПрАКТичНІсТЬ - чисТоТА - гІгІєНА

Oatmeal Baking 
Soda Wipes

Вологі серветки на 
основі натуральних і 
органічних протеїнів 
вівса (для природного 
заспокоєння), харчової 
соди (для усунення не-
приємних запахів) і алое 
вера (зволожувач шкіри 
та шерсті). Серветки усу-
вають неприємні запахи 
та заспокоюють зуд та 
подразнення.
Аромат: квітковий
К-ть в упаковці: 50 шт
Артикул: e01425

Ear Care Wipes
Догляд за вухами 

Неправильний догляд за вухами 
призводить до їх забруднення 

і появи неприємного запаху. 
Наші ніжні вологі серветки 

містять органічне алое вера та 
натуральні олії для видалення 

вушної сірки та усунення 
неприємних запахів.

Аромат: м’яти
Кількість в упаковці: 60 шт

Артикул: e01277

Tear Stain Wipes
Догляд за ділянками навколо очей

Ніжні рН-збалансовані вологі 
серветки. Містять алое вера і 
ромашку. Серветки забезпечують 
ніжне очищення, усувають 
неприємні запахи і сліди від слізних 
підтікань, роблячи шерсть свіжою і 
м’якою. Не містять спирт. 
Використовуйте за необхідності.
Без аромату
Кількість в упаковці: 60 шт
Артикул: e01278

Puppy Wipes 
Гіпоалергенні вологі серветки «Без сліз» 
Для ніжної, чутливої шкіри та шерсті. Натуральні 
інгредієнти алое вера і жожоба зроблять шкіру і 
шерсть свіжою м’якою і пухнастою. Безпечний для 
вагітних і лактуючих собак.
Аромат: Дитяча присипка
Кількість в упаковці: 50 шт
Артикул: e01287

Rainforest Wipes

Насичені ароматом, 
вологі серветки 
містять натуральні 
і органічні інгреді-
єнти для ніжного 
очищення всіх видів 
шерсті, залишаючи 
Вашому вихованцеві 
чистоту, свіжість і 
аромат!
Аромат: 
тропічного лісу
К-ть в упаковці: 
50 шт
Артикул: e01424

Tea Tree and Aloe 
Healing Wipes

Серветки, що містять на-
туральні і органічні ком-
поненти що прискорю-
ють загоєння ран. Олія 
чайного дерева і алое 
вера сприяють усунен-
ню багатьох проблем 
зі шкірою, включаючи 
дерматити від укусів 
бліх, екземи, подразнен-
ня після гоління.
Аромат: 
чайного дерева
К-ть в упаковці: 50 шт
Артикул: e01423

Kitten Wipes

Вологі серветки для 
кішок містять гіпоа-
лергенні  компонен-
ти, що не подразню-
ють очі (бе сліз) для 
ніжного очищення 
чутливої шкіри та 
шерсті. Натуральні 
інгредієнти - алое 
і харчова сода ро-
блять шерсть м’якою 
і пухнастою.
Аромат: дитячої 
присипки
К-ть в упаковці: 
50 шт
Артикул: e01420

Silky Cat Aloe Wipes

Вологі серветки для 
кішок містять гіпоа-
лергенні компоненти 
для ніжного очищен-
ня чутливої шкіри та 
шерсті. Натуральні 
компоненти - алое 
вера і харчова сода 
освіжають шерсть, 
в той час, як протеї-
ни шовку живлять і 
надають діамантового 
блиску.
Аромат: тихої води
К-ть в упаковці: 
50 шт
Артикул: e01421

зАгоюючI 

КрЕми ТА БАлЬзАми 
5 загоюючих кремів та бальзамів для шкіри і лап-
захисні засоби  для домашнiх улюбленцiв

Paw Balm Бальзам для лапок

Збагачений ланоліном, бджолиним воском, вітаміном Е і 
арнікою. Покращує і відновлює м’якість та еластичність 
подушечок лапок і огрубілих ліктів. Забезпечує 
захист від гарячих дорожніх покриттів і поверхонь 
покритих льодом і сіллю. Також, бальзам зволожує суху, 
розтріскану шкіру носа.
готовий до застосування
Артикул: е00172 

Bug Bite Relief
Бальзам для заспокоєння 
подразнень, в тому числі 
від укусів комах

Для шкіри і лап 
готовий до 
застосування
доступний в: 44 мл
Артикул: e00265

Itch Relief Cream
Крем для заспокоєння 
свербіжу

Крем для шкіри 
заспокоює свербіж та 
печіння. Містить олію Ши 
та Алое Вера.
готовий до 
застосування
доступний в: 44 мл
Артикул: e00264

Calming Balm Lavender 
& Kava 
Бользам  для заспокоєння 
тривоги та зниження 
стресу

Для шкіри і лап.
Аромат: лаванди
готовий до 
застосування
доступний в: 44 мл
Артикул: e00266

Healing Cream: 
Tea Tree and Aloe
Загоюючий крем: чайне 
дерево і Алое Вера

Лікувальна сила чайного 
дерева в заспокійливому 
кремі для шкіри.
готовий до 
застосування
доступний в: 44 мл
Артикул: e0026718 19



суПЕрКоНЦЕНТроВАНІ шАмПуНІ 
для ПрофЕсІйНого ВиКорисТАННя грумЕрАми

 Shea Butter Hand Cream
Крем для рук з олією Ши. 
З водовідштовхуючими 

властивостями 

Захисний крем глибокого 
проникнення з цілющими 

властивостями олії Ши. 
Утворює дуже тонкий водовідштовхувальний шар, 

який захищає шкіру при тривалих контактах з водою, 
косметичними та миючими засобами.

готовий до застосування
Артикул: е00467 - 473 мл

Strawberry Lemonade 
Shampoo

 Висококонцентрований 
шампунь, розроблений для 

професійного використання 
Природні компоненти з Алое 

Вера, пантенола, жожоба і 
вітамінів А, Д, Е прибирають 
бруд і жирові накопичення, 

залишаючи полунично-
лимонадний аромат.
Аромат: полунично-

лимонадний
Норма розведення: 50: 1

НЕ ВиКорисТоВуВАТи 
КоНЦЕНТрАТ !!!

Артикул: е00110 - 3,79 л

50: 1 Doggone Clean Shampoo 
Спеціальна формула концентрованого шампуню 

розроблена для професійного використання

Природні компоненти з Алое Вера, пантенола, жожоба і 
вітамінів А, Д, Е прибирають бруд і жирові накопичення.

Аромат: свіжість туману
Норма розведення: 50: 1

НЕ ВиКорисТоВуВАТи КоНЦЕНТрАТ !!!
Артикул: е00355 - 3,79 л

Quick Finish Shampoo
Шампунь для швидкого 

миття і швидкого 
висихання шерсті 

Це універсальний 
професійний шампунь, 

розроблений для більш 
швидкого ополіскування  

та сушки. Унікальний 
компонент шампуню 

покриває шерсть 
одночасно очищаючи 
цибулини шерстинок 
і відштовхуючи воду. 

Створює об’ємну, 
розкішну шерсть. Після 

змивання шампуню шерсть 
стає сухою практично миттєво. Особливо 

практичний у застосуванні для порід з 
густою шерстю і підшерстком, а також у 

зимовий період. 
Аромат: свіжої м’яти 

Норма розведення: 16: 1
НЕ ВиКорисТоВуВАТи КоНЦЕНТрАТ !!!

Артикул: е00356 - 3,79 л

ПрофЕсІйНий догляд

Clean Ear Treatment
Очищувач вух

Суміш натуральних олій, що 
входять до складу засобу, 
сприяють видаленню 
забруднень. Розчиняє вушну 
сірку, нейтралізує неприємні 
запахи,  попереджає появу 
вушних кліщів, відновлює 
природний баланс і здоров’я вух.
З антибактеріальним і 
антигрибковим ефектом.
готовий до використання
Артикул: е00358 - 118 мл

Energee Plus Cat Shampoo
Суперочищуючий шампунь для котів

Виготовлений з найкращих 
натуральних інгредієнтів шампунь 

м’яко очищує, ефективно знежирює 
та усуває неприємні запахи, 

активний проти шкірних паразитів 
та грибкових інфекцій, 

не змінює забарвлення. 
Найкращі натуральні інгредієнти

Аромат: гранат
Норма розведення: 24: 1
Артикул: е00359 - 355 мл

Silky Show Cat Shampoo
Виставковий шовковий шампунь

Розкішний шампунь з 
натуральною олією сафлору 
і протеїнами шовку очищує, 
кондиціонує і додає 
надзвичайного блиску. Робить 
процес розчісування і чищення 
надзвичайно легким!
Аромат: тихої води
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00477 - 30 мл / 
е00361 - 355 мл 

Silky Show Cat Conditioner
Виставковий шовковий 
кондиціонер

Розкішний кондиціонер. 
Зволожує, насичує енергією 
і оновлює шерсть за лічені 
хвилини. Завдяки олії сафлору 
і протеїнам шовку шерсть 
не зплутується і прекрасно 
розчісується.
Аромат: тихої води
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00362 - 355 мл

Bright White Cat Shampoo
“Яскравий білий” шампунь 

для кішок і кошенят білих і 
світлих забарвлень. 

“Яскравий білий”  шампунь 
містить оптичні  відбілювачі 

які відновлюють природну 
білизну шерсті, усувають сі-
рість та жовтизну, ефектив-

но видаляють жир і стійкі 
забруднення, відновлюють 

та підтримують баланс 
шерсті та шкіри.

Аромат: квітів
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00360 - 355 мл

Purr N Natural Cat 
Foaming Shampoo
Шампунь-піна для 
котів і кошенят

Спеціально 
розроблена формула 
для експрес 
очищення, що не 
потребує змивання. 
Піна глибоко 
дезінфікує і очищує, 
освітлює і зволожує 
шерсть і шкіру. Вітаміни, натуральні 
олії і екстракти відновлюють і 
покращують структуру шерсті.
Аромат: іланг-іланг
готовий до застосування
Артикул: е00080 - 148 мл

Shampoo and 
Conditioner 

in One for Cats
Шампунь і кондиціонер     

в одному флаконі  
Шампунь для 

швидкого очищення.
Натуральні органічні  

компоненти - алое 
вера, пантенол, жожоба 
роблять шерсть чистою, 

слухняною і сяючою.
Аромат: тропічних фруктів
готовий до використання

Артикул: е01082 - 355 мл

Kitten Shampoo
Шампунь для кішок і кошенят

Гіпоалергенний шампунь 
«без сліз» з Алое  Вера і олією 

жожоба розроблений 
спеціально для дбайливо-

го та ніжного догляду за 
чутливою шкірою. Ідеально 

підходить для вагітних та 
лактуючих тварин. 

Аромат: дитячої присипки
Норма розведення: 16: 1
Артикул: е00407 - 355 мл

КосмЕТиКА 
для КІшоК

50:1
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олiя iсландського лосося 

Icelandic Salmon Oil
Олія ісландського лосося

Виловленого в холодних,  
чистих водах Північної 
Атлантики біля берегів iсландії 

Покращує якість шкіри та 
шерсті

Підтримує імунну систему

Забезпечує здоров’я суглобів!

В 1 чайній ложці (4,5 г) міститься:
Омега-6 (мін.) 3%
Омега-3 (мін.) 1300 мг
Докозагексаєнова кислота (dHa)(мін.)  515 мг
Ейкозапентаєнова кислота (ePa)(мін.)  383 мг

доступний в:
236 мл - e01290 
946 мл - e01292

Dental Gel with crystals
Засіб для догляду за ротовою порожниною 
та зубами
Засіб для щоденного догляду за ротовою порожниною і зубами 
з очисними кристалами. Ефективно чистить зуби, освіжає подих, 
заспокоює ясна,  видаляє зубний наліт і камінь.

застосування: Для щоденного використання, наносити 
безпосередньо на зуби. 
доступно в упаковці: 118 мл.
Артикул: e00660

чистить зуби

Освіжає подих

Заспокоює ясна

Видаляє зубний наліт
і камінь!

ВилоВлЕНого В холодНих,  чисТих ВодАх ПІВНІчНої 
АТлАНТиКи БІля БЕрЕгІВ IслАНдІї

догляд зА зуБАми ТА 
роТоВою ПорожНиНою
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www.espree.com

ТурБоТА Про НАВКолишНє сЕрЕдоВищЕ:

Косметика espree безпечна для озонового шару і навколишнього 
середовища. Інформація про вміст натуральних і органічних 
компонентів вказана на кожному продукті espree.

БЕзПЕКА: 

Часто косметичні засоби негативно впливають на 
Нас і наших чотирилапих друзів. Вся продукція 
espree виготовляється з особливою ретельністю 
з чистих, натуральних і безпечних компонентів. 
Ми не проводимо тестувань на тваринах.

НАш голоВНий ПриНЦиП:

З 1989 компанія espree animal Products створює 
натуральну косметику для тварин найвищої 
якості, присвячуючи себе роботі з домашніми 
тваринами та нашими улюбленими клієнтами.

гАрАНТІя:

espree гарантує, що всі косметичні засоби 
дозволяють досягти тих результатів і ефектів, які 
описані в їх анотаціях.

Тері Пейн Джонс та Мейбиллін

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ ПП БІОМИР, м КИЇВ, тел: (044) 259-07-79, info@espree.com.ua

MADE IN THE USA

www.espree.com.ua

НАТурАлЬНІ ІНгрЕдІєНТи:

Косметика espree насичена оліями і екстрактами трав, фруктів, ягід і 
горіхів. Складається з інгредієнтів (95%), що придатні для застосування 
людям. Без спирту, хімічних та синтетичних речовин. 
100% біорозщеплення.


