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DAVIS – це американська сімейна Компанія, яка дбає про доглянутий вигляд 
шерсті та шкіри тварин вже більше 35 років. Сьогодні професійні та лікувальні 
засоби по догляду за домашніми улюбленцями заслужили визнання серед 
професіоналів по всьому світу. 

 Шампуні, кондиціонери, спреї та інші косметичні та лікувальні засоби 
безпечні у використанні для тварин будь-якого віку. Їх унікальні формули 
показують помітний результат вже після першого використання.  Більшість засобів 
– це концентрати, тому вони дуже економні. Серед великого асортименту DAVIS 
можна підібрати засоби як для повсякденного використання, так і для професійної 
підготовки шерсті тварин до виставки.

Підтримуйте красу та здоровя шкіри та шерсті 
домашніх улюбленців разом з DAVIS!

DAVIS MANUFACTURING   
since 1982, USA
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ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!

  підходить для усіх типів шерсті;
  добре піниться і легко змивається;
  концентрат 1 до 15;
  підходить для частого використання;
  РН збалансований;
  без аромату.

концентрований шампунь загального призначення 
для догляду за шерстю собак і цуценят, котів і 
кошенят всіх порід

DAVIS 15 ДО 1 універсальний шампунь без аромату
для собак, котів, цуценят та кошенят

 підходить для усіх типів шерсті;
 добре піниться і легко змивається;
 підходить для частого використання;
 РН збалансований;
 з приємним свіжим ароматом;
 концентрат 1 до 15.

концентрований шампунь загального призначення 
для догляду за шерстю собак і цуценят, котів і 
кошенят всіх порід

DAVIS 15 ДО 1 
універсальний шампунь з ароматом свіжості
для собак, котів, цуценят та кошенят

1:15

1:15

найконцентрованіший та найекономніший  шампунь 
на ринку, формула підходить для всіх типів миття 

DAVIS ГОЛД 
супер концентрований універсальний шампунь
для собак, котів, цуценят та кошенят

  підходить для усіх типів шерсті;
  підходить для тварин, схильних до алергії;
  100% концентрат без води;
  згущується при додаванні води;
  РН збалансований;
  не містить ароматів;
  суперконцентрат 109  до 1.

15FSR50  |  50 мл
15FSG  |  3,8 л

 15SG  |  3,8 л

1:109

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШЕРСТІ

ДЛЯ ПОВСЯКДЕННОГО МИТТЯ

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

DGSR50  |  50 мл
DGS12  |  355 мл  
DGSG  |  3,8 л 
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1:12

1:10

надзвичайно м’який, запобігає сухості і 
роздратуванню, безпечний для очей тварини.

 підходить для усіх типів шерсті;
 не містить мила – безпечний для очей тварин;
 відновлює природну зволоженість шкіри та шерсті;
 не змиває засоби проти кліщів та бліх;
 прекрасно змиває бруд та очищує;
 підходить для тварин з чутливою та подразненою шкірою;
 РН збалансований;
 концентрат 1 до 10.

DAVIS БЕЗ СЛІЗ м’який шампунь без парабенів
для собак, котів, цуценят та кошенят

  протеїн відновлює пошкоджену шерсть, доглядаючи за кожною 
шерстинкою;
  алое вера усуває подразнення, запалення і свербіж, зволожує шкіру 
і шерсть;
  ланолін робить шерсть блискучою і слухняною, полегшує 
розчісування, запобігає сплутуванню та утворенню ковтунів;
  РН збалансований;
  має приємний легкий трав’яний аромат;
  концентрат 1 до 12.

  має м’яку формулу на основі масла кокосу; 
  забезпечує шоу-ефект шерсті і неймовірний блиск;
  додає сили та об’єму; 
  ланолін живить шерсть, відновлює захисний ліпідний шар, полегшує 
процедуру розчісування; 
  жирні кислоти насичують шерсть корисними речовинами, що 
сприяють її здоров’ю та блиску; 
  алое вера запобігає сухості, усуває роздратування; 
  рН збалансований; 
  Концентрат 1 до 12.

містить найкращі кондиціонуючі інгредієнти, які 
роблять шерсть здоровою, красивою та блискучою

DAVIS ПРОТЕЇН АЛОЕ ЛАНОЛІН 
універсальний шампунь
для собак, котів, цуценят та кошенят

1:12

надзвичайно насичена формула робить шерсть по-
особливому красивою та блискучою, як для шоу

DAVIS БЕСТ ЛАКШЕРІ 
шампунь для шоу блиску шерсті
для собак, котів, цуценят та кошенят

TSR50  |  50 мл
TS12  |  355 мл
TSG  |  3,8 л

PALSR50  |  50 мл
PALS12  |  355 мл 
PALSG  |  3.8 л

DBSR50  |  50 мл
DBS12  |  355 мл
DBSG  |  3,8 л 

НЕ ПЕЧЕ В ОЧІ

МАКСИМАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ

СУПЕРБЛИСК

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!



5

1:24

 підходить для усіх типів шерсті;
 безмасляна формула не залишає жирний слід;
 ефективно відновлює рівень колагену та амінокислот;
 надає блиск, створює захисне покриття кожної шерстинки;
 колаген зволожує шкіру, надає об’єму, зміцнює шерсть;
 полегшує стрижку, розчісування і укладання;
 ефективний на пошкодженій і на «перевантаженій» шерсті;
 концентрат 1 до 7.

безмасляна формула захищає шерсть, зволожує її, 
надає блиску, робить здоровою та яскравою

DAVIS КРЕМ РИНЗ 
ополіскувач та кондиціонер з колагеном
для собак, котів, цуценят та кошенят

надзвичайно насичена формула глибоко зволожує та 
відновлює пошкоджену шерсть, робить її здоровою та 
блискучою

DAVIS ГЛИБОКИЙ ДОГЛЯД 
суперзволожуючий кондиціонер
для собак, котів, цуценят та кошенят

1:7

догляд і додаткове зволоження, відновлює та 
зволожує тьмяну, мляву шерсть, надає їй глянцевого 
вигляду і блиску

DAVIS НАТУРАЛЬНА СЛИВА 
шампунь з протеїнами шовку
для собак, котів, цуценят та кошенят

PNSR50  |  50 мл
PNS12  |  355 мл
PNSG  |  3,8 л

  підходить для усіх типів шерсті;
  зміцнює ламку шерсть, надає їй силу і пружність;
  протеїни шовку живлять і відновлюють шкіру і  шерсть, надають  
сяючий блиск, об’єм     і  слухняність, працюють як додатковий 
антистатик;
  відмінно очищає шерсть від пилу і бруду;
  має приємний аромат сливи;
  РН збалансований;
  концентрат 1 до 24.

  відновлює суху, пошкоджену, ламку шерсть, підвищуючи її здатність 
поглинати і утримувати вологу;
  допомагає відновити пошкоджену шкіру, робить її здоровою, 
пружною і еластичною;
  масло макадамії миттєво вбирається, усуває роздратування, 
лущення, тонізує шкіру, відновлює структуру шерсті;
  багата вітамінами оливкова олія живить, зволожує, оздоровлює 
шкіру і шерсть;
  бісаболол має антибактеріальний і протизапальний вплив на шкіру, 
заспокоює, знімає роздратування і лущення.

CRR50  |  50 мл
CR12  |  355 мл
CRG  |  3,8 л

ACT16  |  454 мл

ДОДАТКОВЕ ЖИВЛЕННЯ

ДОГЛЯД ЗА КОЖНОЮ ШЕРСТИНКОЮ

СУПЕРЗВОЛОЖЕННЯ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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1:50

1:10

ефективно очищує жирну та дуже забруднену шерсть, 
зокрема плями від нафтопродуктів, олії, фарби

DAVIS ДЕГРІЗ знежирюючий шампунь 
для собак, котів, цуценят та кошенят

DAVIS ЛЕГКЕ РОЗЧІСУВАННЯ 
шампунь проти ковтунів 
для собак, котів, цуценят та кошенят

потужна формула швидко очищуює шкіру та шерсть 
тварин від пилу, бруду та жиру

DAVIS ГРАБІ ДОГ 
шампунь глибокої очистки та живлення 
для собак, котів, цуценят та кошенят

GDSR50  |  50 мл
GDS12  |  355 мл
GDSG  |  3,8 л

DGRSR50  |  50 мл
DGRS12  |  355 мл
DGRG  |  3,8 л

DTSR50  |  50 мл
DTS12  |  355 мл
DTSG  |  3,8 л

  потужний очищаючий засіб з ароматом свіжості; 
  швидко змиває сильні забруднення (пил, бруд, жир); 
  не сушить шкіру; 
  масло жожоба надає шерсті блиск, м’якість, шовковистість, 
відновлює її структуру; 
  масло макадамії зволожує і живить шкіру, зміцнює шерсть; 
  оливкова олія -   відмінний антиоксидант, багатий вітамінами Е і А, 
пом’якшує, живить шкіру і шерсть;
  концентрат 1 до 50.

  добре очищає дуже забруднену і жирну шерсть;
  видаляє жирні плями від масла, фарби, нафтопродуктів та ін.;
  ефективно чистить шерсть на вухах тварин, які страждають від 
жирної себореї;
  при нагрівання м’яка паста-крем перетворюється на густу рідину;
  має приємний цитрусовий аромат;
  готова до використання формула.

  підходить для усіх типів шерсті;
  універсальний засіб типу «все-в-одному», шампунь + кондиціонер;
  відновлює суху шерсть, надаючи їй блиск і об’єм; 
  допомагає розплутувати ковтуни і запобігає утворенню нових;
  полегшує розчісування;
  не містить силікону;
  РН збалансований;
  концентрат 1 до 10.

попереджає утврорення ковтунів, кондиціонує шерсть 
та робить її легкою та шовковистою

СУПЕРОЧИЩЕННЯ

ЗНЕЖИРЕННЯ

ПРОТИ КОВТУНІВ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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1:10

  спеціальна формула для додання глибини і насиченості чорної 
шерсті;

  відмінно піниться і легко змивається;
  добре очищає і зволожує шерсть;
  надає сяйво та блиск шерсті;
  збалансований по РН;
  концентрат 1 до 10.

спеціально розроблений для посилення кольору 
чорної, вугільної, синьо-чорної та інших відтінків 
темної шерсті

DAVIS БЛЕК КОУТ 
шампунь для всіх типів чорної шерсті 
для собак, котів, цуценят та кошенят

1:10

1:10

  підсилює природний колір і відновлює натуральний блиск всіх 
відтінків шерсті;

  відмінно очищає шерсть від пилу і бруду;
  працює як відбілюючий шампунь, відроджуючи пожовклу шерсть, 
без застосування відбілювача;

  добре піниться і легко змивається;
  не містить відбілюючих компонентів;
  РН збалансований;
  з ароматом свіжості і чистоти;
  концентрат 1 до 10.

подвійна формула підсилює природний блиск і колір 
шерсті будь-якого забарвлення

DAVIS ПІДСИЛЕННЯ КОЛЬОРУ 
відтіняючий універсальний шампунь 
для собак, котів, цуценят та кошенят

DAVIS ТЕКСТУРУЮЧИЙ
шампунь для густої та жорсткої шерсті 
для собак, котів, цуценят та кошенят

допомагає досягти бажаної презентації у порід з 
грубою і жорсткою шерстю,таких  як тер’єри, акіти, 
шпіци, коллі та інші

TEXSR50  |  50 мл
TEXS12  |  355 мл
TEXSG  |  3,8 л

  покращує текстуру жорсткої і грубої шерсті;
  додає свіжості та об’єму;
  добре очищає шерсть, надає сили та блиску;
  безпечний для використання на «перевантаженій» або «втомленій» 
шерсті;
  підходить для частого використання перед виставками;
  допомагає досягти кращого представлення породи;
  концентрат 1 до 10.

BCSR50  |  50 мл
BCS12  |  355 мл
BCSG  |  3,8 л

PCESR50  |  50 мл
PCES12  |  355 мл
PCESG  |  3,8 л

ДЛЯ ТЕКСТУРНОЇ ШЕРСТІ

ДЛЯ ЧОРНОЇ ШЕРСТІ

ВІДНОВЛЕННЯ ЯСКРАВОСТІ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!



  допомагає розплутати ковтуни за кілька хвилин;
  нейтралізує негативно заряджені іони, які провокують утворення 
ковтунів;

  запобігає сплутуванню шерсті;
  знімає статику;
  надає шерсті здорового вигляду та блиску;
  наноситься на вологу або  на суху шерсть, ефективний також у 
якості кондиціонера.

розчиняє ковтуни протягом кількох хвилин, зменшує 
статику, надає шерсті блиску і здорового вигляду
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  допомагає замаскувати плями навколо очей, на вусах і на лапах 
від надмірного вилизування;

  застосовується тільки на шерсті світлого кольору;
  безпечна для очей, не викликає роздратування;
  рекомендується для підготовки до виставки.

усуває плями біля очей і знебарвлення від 
надмірного вилизування на лапах

DAVIS КАВЕР-АП маскуюча та відбілююча пудра 
для собак, котів, цуценят та кошенят

  надає сяючий блиск шерсті;
  не обтяжує шерсть;
  не злипається;
  не залишає жирний слід;
  можна використовувати на сухій або на мокрій шерсті;
  ефективний для довгошерстих порід;
  неймовірна різниця після нанесення;
  можна використовувати у якості кондиціонеру.

відновлює тьмяну та суху шерсть, додає блиску, 
зменшує статику, не залишає жирного та липкого 
сліду

DAVIS КОУТ ФІНІШ спрей для відновлення шерсті 
для собак, котів, цуценят та кошенят

CU16  |  300 г

MOR50  |  50 мл
MO32  |  946 мл
MOG  |  3,8 л

CFR50  |  50 мл
CF32  |  946 мл
CFG  |  3,8 л

МАСКУВАННЯ ПЛЯМ

ПРОТИ КОВТУНІВ

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОВГОЇ ШЕРСТІ

DAVIS МЕТ-АУТ спрей проти ковтунів
для собак, котів, цуценят та кошенят

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  створює відмінний шоу-ефект;
  революційна технологія випрямляє шерсть, робить її міцною та 
блискучою;

  ексклюзивна нелипка формула укладає кожну шерстинку без 
обважнення;

  фіксує фінішну укладку шерсті;
  не робить шерсть жорсткішою, додає шерсті об’єму;
  не залишає липкого сліду;
  використовується для випрямлення кучерявої шерсті при стрижці і 
укладці.

нелипка формула надає шерсті гарного вигляду, 
міцності та об’єму, видовжує її без обтяження

DAVIS ФЛАФ-АУТ спрей для укладки шерсті
для собак, котів, цуценят та кошенят

  надає будь-якому типу шерсті тривалий об’єм;
  шерстинки легко розділяються, забезпечуючи кращу укладку;
  шерсть залишається м’якою та природньою;
  кучеряве волосся довше залишається об’ємним;
  збільшує в об’ємі тонку шерсть;
  не залишає липкого сліду;
  неаерозольний, екологічний спрей;
  розпорошується під будь-яким кутом.

легка формула з запатентованою технологією 
герметизації дозволяє розділяти шерсть, надає 
стійкий об’єм, тримає форму укладки

DAVIS ПАМПІД АП спрей для надання об’єму 
для собак, котів, цуценят та кошенят

  надає дивовижний об’єм для будь-якого типу шерсті;
  залишає шерсть м’якою і натуральною, без жорсткості і липкості;
  потовщує шерстинки, додає текстуру, створює об’єм;
  можна використовувати на суху або вологу шерсть;
  без запаху та без спирту;
  легко і без залишку змивається з наступним миттям.

легка пінка надає дивовижний об’єм та текстуру 
будь-якому типу шерсті, досягається ефект ідеальної 
укладки

DAVIS ОБ’ЄМ пінка для надання об’єму шерсті
для собак, котів, цуценят та кошенят

FOR50  |  50 мл
FO32  |  946 мл
FOG  |  3,8 л

TV8.5  |  250 мл

ВИПРЯМЛЕННЯ Й ОБ’ЄМ

ДЛЯ ОБ’ЄМУ 

ДЛЯ ІДЕАЛЬНОЇ УКЛАДКИ

PU16  |  454 мл

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  нейтралізує статику;
  натуральна формула;
  тонке розпилення без обтяження шерсті; 
  робить шерсть гладкою та шовковистою без злипання;
  надійно захищає шерсть від сплутування під час сушіння феном 
та розчісування.

  фінішний спрей при догляді за шерстю, а також під час виставок. 
  надає блиск;
  збагачений маслом жожоба, що робить шкіру м’якою і 
еластичною;

  без запаху;
  не залишає жирні сліди;
  не утворює плівку;
  тихе розпорошення (важливо для лякливих тварин).

прибирає статику від використання ножиць, 
висушування феном та розчісування

робить шерсть блискучою та м’якою, живить шкіру

DAVIS АНТИСТАТИК спрей для зняття статики 
для собак, котів, цуценят та кошенят

DAVIS ЧУДОВИЙ БЛИСК спрей для блиску шерсті 
для собак, котів, цуценят та кошенят

 надає шерсті блиску;
  полегшує розчісування, чистку та вкладення шерсті;
  робить шерсть рівною, гладкою та м’якою;
  розплутує ковтуни;
  діє швидко; 
  знімає статику, відштовхує бруд та пил;
  містить протеїни шовку та пантенол; 
  без ароматизаторів, барвників та парабенів;
  не залишає жирності.

допомагає укласти неслухняну шерсть, робить її 
шовковистою та надає неймовірного блиску

DAVIS МОДЖО засіб для укладки шерсті
для собак, котів, цуценят та кошенят

ANT0.8  |  237 мл

FISH14  |  397 мл

MJR50  |  50 мл
MJ08  |  237 мл
MJ32  |  946 мл

ПРИБИРАЄ СТАТИКУ

ФІНІШНА УКЛАДКА

НАДАЄ НЕЙМОВІРНОГО БЛИСКУ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  містить бензокаїн для полегшення болю;
 не фарбує шерсть;
 антибактеріальний;
 запобігає грибковій інфекції.

  висушує мокрі вуха, пригнічує ріст бактерій;
  полегшує видалення шерсті з вушної раковини; 
  допомагає при подразненнях та свербінні непаразитарного 
походження;

  не фарбує, не знебарвлює шерсть.

зупиняє незначні кровотечі та зменшує біль під час 
обрізання кігтів тварин

допомагає видалити бруд, зайве волосся та вологу з 
вух

DAVIS БЛАД СТОП кровоспинний порошок
для собак, котів, цуценят та кошенят

DAVIS ПУДРА ДЛЯ ТРИМІНГУ підсушуюча  
для собак та котів

BSPO1.5  |  43 г

EP16  |  454г (в об’ємі)

СТОП КРОВОТЕЧА

ДЛЯ ЛЕГКОГО ТРИМІНГУ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  рекомендовано як доповнення до основного лікування 
дерматологічних хвороб;

  позитивно впливає на ріст шерсті, загоєння та регенерацію 
шкіри;

  відновлює пружність шкіри, нормалізує її еластичність; 
 зменшує випадіння шерсті та посилює блиск;
  ефект настає після 30 днів використання;
  підходить для тварин з дерматологічними проблемами і як 
профілактичний засіб для здорових вихованців.

Норми годування: насипте добавку в повсякденний корм 1 раз 
на день або добову дозу розділить на 2 прийоми.
Добова норма для тварин вагою до 5,5 кг – ½ ч.л.; 6-11 кг – 1 
ч.л.; 12-18 кг – 2 ч.л.; 18-28 кг – 3 ч.л.; 28-36 кг – 4 ч.л.; 36-45
кг – 5 ч.л.; >45 кг – 6 ч.л.

  втрати пружності, сухості, лущення шкіри 
  поганого росту шерсті
  витончення та знебарвлення шерсті

TheraCoat допомагає, якщо ваш улюбленець страждає від:

  проявів алергії на шкірі 
  поганого загоєння ран 
  слабкого імунітету
  погіршення загального самопочуття

революційна формула, яка значно поліпшує вигляд 
шерсті та здоров’я шкіри, а також покращує загальне 
самопочуття собак та котів

DAVIS ТЕРАКОУТ 
дієтична добавка при захворюваннях шкіри та шерсті 
для собак та котів

TC  |  454 г

ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШКІРИ

до до до

після після після

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  густий, легкий у використанні крем, швидко всмоктується в шкіру, 
сприяє загоєнню ран та тріщин;

  містить бісаболол – натуральний інгредієнт рослинного 
походження, який знімає подразнення, має омолоджувальний 
ефект, є природним антисептиком;

  заспокоює та зволожує;
  підходить для собак похилого віку; пом’якшує та знижує ріст 
«каштанів» у коней;

  можна використовувати і для догляду, як частину косметичних 
процедур.

  містить бісаболол – натуральний інгредієнт рослинного 
походження, який знімає подразнення, має омолоджувальний 
ефект, є природним антисептиком;

  використовується для заживлення рук і запобігання сухості та 
тріщин на шкірі;

  без запаху, швидко всмоктується, нежирний і гіпоалергенний;
  можна використовувати для чутливої шкіри.

заживляє тріщини, пом’якшує сухі та загрубілі 
подушечки лап і мозолі

засіб з бісабололом для відновлення, омолодження 
та захисту рук грумерів і ветеринарів. Гіпоалергенна 
формула зволожує та лікує шкіру, захищає від 
постійного впливу води і шампуню

DAVIS ЗАЖИВЛЮЮЧИЙ КРЕМ для лап та ліктів 
для собак і коней

DAVIS ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ 
лосьйон для рук

PEC04  |  113 мл

HRP19  |  561 мл
HRP4.5  |  128 мл

ПРОТИ СУХОСТЕЙ ТА ТРІЩИН

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  просто наноситься;
  тримається до 3-ьох днів, легко змивається; 
  швидко висихає (30-45 сек);
  можна використовувати на шерсті домашніх тварин, волоссі та 
шкірі людей;

  не забруднює предмети під час контакту;
  не розтікається;
  набір з 6 кольорів: коричневий, темно-синій, чорний, оранжевий, 
білий, сірий. 

Розкрийте свою креативність!

DAVIS ОСНОВНІ КОЛЬОРИ фарбувальна крейда 
для шерсті, волосся, шкіри

Розкрийте свою креативність!

Дайте волю вашій творчості!

  просто наноситься;
  тримається до 3-ох днів, легко змивається; 
  швидко висихає (30-45 сек);
  можна використовувати на шерсті домашніх тварин, волоссі та 
шкірі людей;

  не забруднює предмети під час контакту;
  не розтікається;
  набір з 6 кольорів: рожевий, синій, жовтий, червоний, 
фіолетовий, зелений.

  напівперманентний барвник для стійкого кольору;
  може застосовуватися в пістолетах або аерографах, для 
нанесення малюнків через трафарет;

  зручний флакон з дрібнодисперсним розпиленням;
  додавання акцентів на вуха, хвости, помпони та інше;

DAVIS КАЛЕЙДОСКОП КОЛЬОРІВ фарбувальна 
крейда для шерсті, волосся, шкіри

DAVIS СТУДІО КОЛОР 
кольорова фарба для шерсті тварин 
для собак, котів, цуценят та кошенят

SC.CCP-E  |  6 кольорів

SC.CCP-K  |  6 кольорів

КРЕАТИВНИЙ ГРУМІНГ

КРЕАТИВНИЙ ГРУМІНГ

КРЕАТИВНИЙ ГРУМІНГ

SC.EYE – жовтий  |  118 мл
SC.FFU – фуксія  |  118 мл
SC.LGR – зелений  |  118 мл
SC.OCR – помаранчевий  |  118 мл
SC.VVI – фіолетовий  |  118 мл

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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DAVIS ФУРЕВЕР БРАЙТ
нашийник що світиться в темряві

DAVIS НЕОН резинки для шерсті собак

DAVIS ФУРЕВЕР
підвіска для адреси на нашийник 

   без батарейок;
   матеріал нашийника заряджається від будь-якого освітлення;
   світиться всередині і ззовні м’яким зеленим кольором;
   водонепроникний;
   гнучкий, еластичний матеріал, не фарбує шерсть, не натирає 
шию собаки;

   висока зносостійкість;
   в комплекті є підвісний адресник на окремому кільці.

   виготовлені зі штучного каучуку;
   не заламують шерсть;
   можна використовувати кілька разів;
   мають два розміри;
   яскраві кольори.

   легка у використанні
   вміщає досить багато інформації
   видає менше шуму на відміну від металевої підвіски
   ширина 3,7см
   довжина 5,6см

світиться всю ніч та підвищує безпеку вас та вашого 
улюбленця

виготовлені з гіпоалергенного матеріалу, не 
пошкоджують і не заламують шерсть

легка підвіска для адреси на нашийник виготовлена 
з міцного прозорого пластику у вигляді кістки

FB.SC-M  |  61 см
FB.SC-S  |  48 см

ID.BONE

ПОМІТНИЙ У ТЕМРЯВІ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЗАЧІСКИ

RGBN1_4.500 - 1/4  |  500 шт
RGBN3_8.500 - 3/8  |  500 шт

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  призначений тільки для собак;
  руйнує молекулярну структуру неприємних запахів: сечі, калу, 
параанальних залоз та ін.;

  підходить для використання між миттям;
  безпечний для тварин і для навколишнього середовища;
  РН збалансований;
  однаково добре працює і на сухій, і на вологій шерсті;
  має приємний свіжий аромат.

  приємні стійкі аромати;
 безпечні для собак;
 мілкодисперсне розпилення;
 тримаються на шерсті до 6 днів;
 містять натуральні ароматичні олії та рослинні екстракти;
 можна використовувати як ароматизатор для салону авто.

потужна формула, що надійно прибирає запахи

чудове завершення грумінгу приємним стійким 
ароматом

DAVIS СТІНКІ ДОГ дезодорант
для собак 

DAVIS ПАРФУМИ 
для собак

SDG16  |  473 мл

C.DB08 - Davis Девис Бест  |  237 мл
C.FA08 - Davis Фреш Еппл  |  237 мл
C.FC08 - Davis Фреш Клін  |  237 мл
C.HOL08 - Davis Холідай  |  237 мл
C.PB08 - Davis План Блоссом  |  237 мл
C.PG08 - Davis Пінк Грейпфрут  |  237 мл
C.RD08- Davis Расбері Делайт  |  237 мл
C.TC08 - Davis Тропічний кокос  |  237 мл
C.WS08- Davis Вудлендс Спайс  |  237 мл

ПРОТИ ЗАПАХУ СОБАКИ

СТІЙКИЙ АРОМАТ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  запобігає гризінню, облизуванню і жуванню домашніми 
улюбленцями меблів, одягу, взуття та ін.;

  має дуже гіркий смак;
  виготовлений на водній основі, тому не пече;
  може використовуватися на дерев’яних або текстильних 
поверхнях;

  не залишає плям;
  безпечний у використанні безпосередньо на тварині, наприклад, 
при наявності пов’язок.

дуже гіркий і водночас безпечний спрей
для собак

DAVIS НЕ ГРИЗТИ засіб проти гризіння
для собак

  допоможе собаці позбутися шкідливої   звички сечовипускання в 
недозволених місцях;

  призначене для застосування всередині приміщень і на вулиці;
  включає ефективну суміш натуральних олій лемонграсу, 
чебрецю, розмарину і цитронелли з додаванням ментолу;

  наноситься на меблі, килими, сидіння авто, сміттєві баки, дерева, 
кущі та інше;

  однократна обробка діє до 4-х тижнів в приміщенні, на вулиці 
необхідно повторювати обробку після кожного дощу;

  засіб безпечний для людей, тварин, рослин.

спрей для позначення меж дозволеної території для 
собак 

DAVIS ФУ спрей для тренування собак

  має унікальний аромат суміші натуральних ефірних олій кедра, 
апельсина, мирри;

  запах засобу спонукає собаку випорожнитися в конкретному 
зазначеному вами місці, а не на підлозі, килимі чи десь ще;

  засіб безпечний для використання в приміщенні та на вулиці;
  ефективний для цуценят і дорослих собак.

легко привчить цуценя або дорослу собаку до туалету

DAVIS ЙДИ СЮДИ спрей для тренування собак

NC08  |  237 мл

SCAT22  |  650 мл

GH22  |  650 мл

ПРОТИ ГРИЗІННЯ

 ПОЗНАЧТЕ МЕЖІ ДОЗВОЛЕНОГО

ПРИВЧАННЯ ДО ТУАЛЕТУ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  захищає поверхні від бруду, сечі і жиру;
  перешкоджає утворенню плям;
  відштовхує рідину;
  працює на будь-яких текстильних поверхнях а також дерев’яних 
поверхнях і плитці;

  не має запаху;
  не токсичний;
  розпорошується під будь-яким кутом.

  діє глибоко у волокнах килима;
  природні ферменти допомагають видалити нові і застарілі 
забруднення;

  видаляє сечу, кров, грунт з одягу, меблів, килимів та інших 
поверхонь;

  розбризкувати можна під будь-яким кутом.

  прибирає запахи сечі, калу, блювоти, диму і сміття;
  для повного знищення запаху в приміщенні або з метою освіжити 
повітря;

  гіпоалергенна формула з ароматом  свіжого яблука;
  концентрат 1:10;
  можна додавати у воду для прибирання або в пральну машину.

захист від забруднень для спальних місць тварин, 
килимів, салонів авто, меблів, одягу для грумінгу

усуває сильні забруднення від тварин на килимах і 
тканинах

усуває сильні забруднення від тварин на килимах,  
тканинах, меблях, спальних місцях

DAVIS ЗАХИСТ ТЕКСТИЛЮ спрей для дому для 
спальних місць, меблів, одягу, взуття, салону авто та ін.

DAVIS ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ ТА ЗАПАХІВ
спрей для зовнішнього використання

DAVIS РУЙНІВНИК ЗАПАХІВ універсальний засіб 
для гігієни будинку

FS16  |  454 мл

HDSO14  |  414 мл

OD32  |  946 мл
ODG  |  3,8 л

ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ І БРУДУ

ПРОТИ ПЛЯМ

ПРОТИ ЗАПАХІВ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!
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  для змазування і миття лез та ножиць;
  зменшує необхідність частої заточки;
  запобігає ржавінню інструменту;
  значно покращує стан старого леза;
  допомагає видалити заводський консервант з нових лез;
  можна використовувати під час стрижки для очищення 
інструментів від шерсті.

якісний догляд за інструментом, очистка та 
запобігання ржавінню 

DAVIS БЛЕЙД МЕДЖИК 
засіб для очищення інструменту

  леза та ножиці довше залишаються гострими;
  допомагає зменшити тертя і нагрівання інструменту під час 
роботи;

  запобігає утворенню ржавіння.

засіб для догляду за лезами, запобігає затупленню 
інтрументу

DAVIS БЛЕЙД ОЙЛ масло для інструменту

  призначений для частого використання до і під час стрижки;
  зменшує тертя;
  миттєво охолоджує металеву поверхню лез;
  сушить,  змащує,  очищає,  вбиває мікроби;
  профілактика іржі та зношування лез.

швидко охолоджує інструмент під час роботи 

DAVIS КУЛ БЛУ
засіб для охолодження інструменту

ВМ16  -  473 мл

ВО02  -  49 мл

СВL14  -  397 мл

ЯКІСНИЙ ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ

ЗМЕНШУЄ ТЕРТЯ

ОХОЛОДЖУЄ ІНСТРУМЕНТ

ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА З ЕФЕКТОМ WOW!



Професійний догляд 
за домашніми улюбленцями

DAVIS MANUFACTURING , since 1982, USA

2 100052 565026

DAVIS MANUFACTURING , SINCE 1982, USA


