
ojìte se tedy s námi trochu poo-
hlédnout po pestrém a neãekanû
bohatém svûtû psí kosmetiky.

MoÏná budete pfiekvapeni.

V˘bûr správného ‰amponu
Vybrat správn˘ ‰ampon nemusí b˘t
vÏdy snadná záleÏitost. V dne‰ní dobû
se na trhu nabízí tak velké mnoÏství
rÛzn˘ch produktÛ, Ïe je ãasto obtíÏné
urãit, kter˘ z nich máme pouÏít.
První zásadou pfii na‰em v˘bûru bude,
Ïe se budeme snaÏit vybírat zásadnû
mezi produkty urãen˘mi pro zvífiata
a nebudeme se obracet k tûm urãen˘m
pro lidi. Je to z toho dÛvodu, Ïe pH psí-
ho ‰amponu má b˘t mírnû zásadité,
zatímco lidsk˘m vlasÛm a pokoÏce
naopak vyhovuje pH mírnû kyselé.
·ampony urãené pro lidi jsou tedy pro
psí srst skuteãnû nevhodné. Úkolem
‰amponÛ je vyãistit srst a zanechat ji
v pfiirozené, zdravé kondici. 

Druhy ‰amponÛ 
UNIVERZÁLNÍ ·AMPONY  –  Vyrábûjí

se pro v‰echny typy a barvy psí srsti.
Nûkteré obsahují speciální ingredien-
ce, jako jsou napfiíklad proteiny, jojo-
ba, aloe vera nebo jin˘ bylinn˘ extrakt,
norkov˘ nebo kokosov˘ olej. 
Univerzální ‰ampony srst dÛkladnû
umyjí, zároveÀ ji spolu s kÛÏí také
o‰etfií a mûly by srst zanechat lesklou,
v optimální kondici.

·TùNùCÍ ·AMPONY –  Jsou urãeny ke
koupání ‰tûÀat. Tyto ‰ampony b˘vají
jemnûj‰í, ‰etrnûj‰í a mnohdy mají tako-
vé sloÏení, aby pfii um˘vání hlavy
nedráÏdily oãi .

LÉâIVÉ ·AMPONY  –  Ulevují pfii svûdi-
vosti, pomáhají proti ‰upinatosti
a suché kÛÏi i pfii rÛzn˘ch typech zánû-
tÛ kÛÏe a celkovû mírní podráÏdûní
kÛÏe.

HYPOALERGENNÍ ·AMPONY –  B˘va-
jí velice jemné, nemûly by obsahovat
Ïádné vÛnû ani barviva a jsou urãeny
zvlá‰tû pro psy s extrémnû citlivou

kÛÏí nebo s koÏními alergiemi.
·AMPONY OÎIVUJÍCÍ BARVU –  Nejed-
ná se o barvy nebo barvicí ‰ampony,
ale o v˘robky, které zv˘razní pfiiroze-
nou barvu srsti pomocí optick˘ch roz-
jasÀovaãÛ. Je jich celá fiada pro rÛzné
barvy srsti. 
Pfiíkladem mÛÏe b˘t napfiíklad ‰ampon
na bílou srst, kter˘ napomáhá odstra-
Àování za‰edl˘ch nebo naÏloutl˘ch
místa v srsti. 

·AMPONY PRO VùT·Í OBJEM –  Sv˘m
sloÏením zvût‰ují objem psí srsti a jsou
doporuãovány také na jemnou srst, kde
je potfieba srsti dodat texturu. Objem
a textura srsti jsou vÏdy doãasné, ne
permanentní.

·AMPON NA HRUBOU SRST –  Tyto
‰ampony byly vyvinuty speciálnû pro
hrubosrstá plemena. Hrubou srst
dÛkladnû umyjí, aniÏ by pfii tom ztratila
na  poÏadované hrubosti.

SUCH¯ ·AMPON –  Vyrábí se ve formû
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Pod pojmem psí kosmetika si pfieváÏná vût‰ina z nás pfiedstaví asi nejspí‰
‰ampon pro psy. Tím ale paleta nabízen˘ch v˘robku zdaleka nekonãí. VÏdyÈ
dnes si pro svého psího miláãka mÛÏete vybrat tfieba i z rÛzn˘ch vÛní parfémÛ!

·kála psích ‰amponÛ je
dnes témûfi nepfieberná

Nûkteré kondicionéry se aplikují
na mokrou, jiné na suchou srst
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prá‰ku, pûny nebo tekutiny. Je urãen˘
k mytí psí srsti bez vody. Neumyje srst
sice tak dÛkladnû jako klasick˘ ‰ampon
a voda, ale odstraní z vût‰í ãásti neãis-
toty, mastnotu a zápach. Je ideálním
pomocníkem v‰ude tam, kde nám
nemoc psa nebo jiné okolnosti neu-
moÏÀují koupání klasickou cestou. 
AÈ uÏ zvolíme jak˘koliv druh a znaãku,
vÏdy se budeme fiídit návodem na pou-
Ïití ‰amponu. Nûkteré ‰ampony se pro-
dávají ve formû koncentrátu, takÏe je
nutné jejich fiedûní vodou dle návodu. 

Kondicionéry 
Kondicionéry na psí srst se dûlí do dvou
skupin. Jedna skupina (vût‰inou ve for-
mû krému) se pouÏívá na mokrou srst
po ‰amponování a je nutné ji splách-
nout dostateãn˘m mnoÏstvím vody.
Druhá skupina je ve formû spreje a lze ji
aplikovat na suchou srst, kdykoliv to
uznáme za vhodné. Není potfiebat ji
oplachovat vodou.

Parfémy
Na trhu se objevuje ãím dál vût‰í mnoÏ-
ství psích parfému. Tyto produkty se
pouÏívají k neutralizaci a osvûÏení
pachu psa, a pokud se pro nûjak˘ roz-
hodnete, je jen na vás, kter˘ zvolíte, aby
vyhovoval nám i na‰emu psu.

Dal‰í pfiípravky
Mezi ostatní kosmetické pfiípravky na
psy patfií také: 

● ãistiãe u‰í ve formû 
kapek nebo gelu,

● pfiípravky k péãi o oãi odstraÀující 
neãistoty a pÛsobící preventivnû 
proti vzniku naÏloutl˘ch 
skvrn pod oãima, které 
zpÛsobuje kyselost slz,

● rÛzné pfiípravky ve formû sprejÛ, 
které napfiíklad odstraÀují 
a redukují statickou elektfiinu 
vznikající v srsti 
dlouhosrst˘ch plemen,

● spreje pro zvût‰ení objemu 
nebo naopak zatíÏení srsti,

● spreje, které dodávají srsti lesk,
● finis spreje, které se pouÏívají 

pfiedev‰ím u v˘stavních jedincÛ 
pfiímo pfied vstupem do 
v˘stavního kruhu,

● pfiípravky neutralizující pach 
hárav˘ch fen tak, aby nebyly pro 
psy atraktivní a nevábily je,

● masti a spreje na 
pol‰táfiky psích tlapek,

● pasty a spreje pro péãi 
o zuby a dásnû psa,

● spreje pro vonn˘ dech,
● ãisticí ubrousky odstraÀující 

pachy, neãistoty a díky tomu 
Ïe jsou zvlhãené, také 
prach ze psí srsti.

Jak je vidût, trh se psí kosmetikou je
opravdu ‰irok˘. Pfii v˘bûru toho ãi
jiného pfiípravku je nutné pfiihlíÏet
k individuálním poÏadavkÛm psa

i majitele, protoÏe i zde platí, Ïe co
mÛÏe vyhovovat jednomu, nemusí
vyhovovat druhému.

Romana Divi‰ová

Pfií‰tû si budeme povídat o tom 
jak psa správnû vykoupat.
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Hygienické a krá‰licí

pfiípravky pro psy
Na trhu se objevuje ãím dál vût‰í

mnoÏství psích parfémÛ.
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Držitelka prestižních ocenění 
ze střihačských soutěží:

* Nejlep‰í ãesk˘ stfiihaã roku 
1999, 2002 a 2005

* Best in Show Francie, âR,
·panûlsko

* OSTER Invitational Tournament
Grand Champion 2005

* Evropsk˘ ‰ampion 2004 a 2006
* Mezinárodní rozhodãí
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