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FELL ‑TONIKUM
Tonikum na srst s obsahem pantenolu

Objednací číslo: F 0004 
Číslo schválení: 051-14/C

INCI: Aqua, Alcohol denat., Panthenol, Urea, Allantoin, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Thymus vulgaris Oil, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Leptospermum scoparium Branch/Leaf Oil, Heli-
chrysum italicum Flower Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Tonikum pro podporu růstu a kvality chlupů s lehkým fixačním účinkem. Pro ucelenější 
a kompletnější péči o srst a pokožku byla vyvinuta receptura tonika, které sérii na ošet-
řování srsti vhodně doplňuje. Bylinné tonikum je vyráběno dle speciální receptury. Jeho 
účinnost je zaručena především obsahem panthenolu, výtažku z komonice. Tonikum je 
určeno pro snadnější úpravu suchých, ale i vlhkých chlupů. Účinky oceníte, zvláště pokud 
chlupy neodpovídají vašim představám a je nutné je rychle upravit. FELL-TONIKUM chlup 
lehce natuží a při fénování přidá na objemu. Použité silice, tymiánová, hřebíčková, čajov-
níková, jsou známé svými repelentními účinky

Vlastnosti: Napomáhá regeneraci pokožky a chlupů. Jemný fixační účinek umožňuje 
snadnější úpravu srsti. Pozitivně ovlivňuje celkový vzhled srsti.

Použití: Tonikum naneseme rovnoměrně buď na suchou nepoddajnou nebo na vlhkou 
srst, jemně včešeme nebo vetřeme do srsti a necháme působit. Následně srst upravíme 
svým obvyklým způsobem případně ji necháme volně uschnout. Tonikum používáme dle 
potřeby, při pravidelném používání tohoto přípravku získá srst zdravý a přirozený vzhled. 
Tonikum je vhodné hlavně na jemnou srst, která díky obsaženým složkám lehce změní 
svou strukturu. Přípravek je vhodný k trimování.

Tip: Tonikum doporučujeme používat v kombinaci s mycími oleji na srst.

Obal: PET

Standardní balení: 100 ml, 200 ml
Doplňkové balení: 500 ml, 1000 ml


