
Producten verkoop -  Trimsalon Silvia - Leiderdorp (jan-2021)

Snacks

● Gedroogde Konijnenoor met vacht 5 stuks voor €2,75
10 stuks voor €5,00

Heerlijke gedroogde konijnenoren met haar zijn een ideale snack voor tussendoor. Het haar is goed voor de maag en zeer
goed voor de dikke darm (het geeft een prebiotica in de dikke darm) van de hond. Al het haar wordt gewoon verteerd.  Ze
zijn rijk aan kalium en andere voedingsstoffen, dragen bij tot de reiniging van het maag-darmkanaal en tot de natuurlijke
tandverzorging
Geschikt voor iedere hond, en tevens heel goed geschikt voor allergische dieren.

● Frikandelstick van Wildzwijnvlees Grote frikandel 5 stuks voor €6,00
10 stuks voor €10,00

Kleine frikandel 5 stuks voor €2,00
10 stuks voor €3,50

Lekkere snack voor de hond, in de vorm van een frikandelstick en 100% natuurlijk. Deze stevige, compacte kauwstaven zijn
een heerlijke traktatie voor jouw hond. Ze zijn niet alleen smakelijk, maar helpen door hun harde structuur ook bij het
reinigen van het gebit. Bij het kauwen op de stick, wrijft deze langs de tanden en kunnen tandplak en bacteriën verminderd
worden. De sticks zijn 100% natuurlijk en gemaakt op basis van kippenmeel met wildzwijn. In de variant klein en groot.



● Gepofte kippenpoot 5 stuks voor €2,00
10 stuks voor €3,50

Kippenpoten zijn luchtig gepoft en met honing bereid. Een overheerlijke snack voor de hond. Een traktatie om van te
smullen.

● Lamb Jerkey per zakje € 3,00
Lamb Jerky in 75 gram zijn lekkere gedroogde zachte snacks voor de hond, ideaal als tussendoortje of beloning, gemaakt
van lamsvlees.
Deze lekkere snacks zijn gemaakt in dunne plakjes, die snel tussendoor gegeven kunnen worden door hun zachte
structuur. Ze zijn hierdoor perfect als snack tussendoor en als beloning bij het trainen.

Shampoo en Conditioner
Alle shampoos en conditioners zijn van het amerikaanse merk DOUBLE K. Hiermee wordt in de trimsalon
uw huisdier ook gewassen.  Afhankelijk van de vacht en huid zijn er verschillende shampoos beschikbaar.
Alle shampoos zijn hoog geconcentreerd en dienen vermeng te worden met water alvorens deze op de huid
in aanraking komt. De shampoos van DOUBLE K zijn hoogwaardige producten en hierdoor zuinig in
gebruik. Voor advies over hoe u de shampoo kunt gebruiken en welke shampoo voor uw huisdier het beste
geschikt is,  kunt u altijd contact opnemen.



● Shampoo Dessert Almond - Universeel gebruik € 14,95
DESERT ALMOND professionele shampoo is de perfecte keuze voor een grondige, zachte reiniging. Spoelt gemakkelijk uit
en maakt het haar zacht en glanzend. Speciale deodorizers verwijderen  eenvoudig geuren en laten de vacht met de frisse
geur van amandelen achter. DESERT ALMOND is speciaal pH-gebalanceerd voor huisdieren en is verrijkt met Panthenol,
Aloë en Vitamine A, D, E. kan regelmatig gebruikt worden zonder dat het problemen geeft. Zeer geschikt voor honden,
katten, pups & kittens - Universeel gebruik- Geconcentreerd 15 tot 1.

● Shampoo Midnight White - voor witte vachten € 14,95
MIDNIGHT WHITE professionele shampoo reinigt, verzorgt en verheldert witte vachten en verbetert gekleurde vachten.
Verwijdert vlekken en geuren. Laat het haar glanzend en gezond achter met een frisse, schone geur! pH gebalanceerd,
vooral voor dieren. De unieke formule van MIDNIGHT WHITE met Aloë, Panthenol en Vitamine E reinigt zachtjes, terwijl de
natuurlijke vochtbalans in huid en haar behouden blijft. Kan regelmatig gebruikt worden zonder dat het problemen geeft.
Geschikt voor honden, katten, puppy's,& kittens. Geconcentreerd 15 tot 1.

● Shampoo Dynamic Duo - Shampoo en Conditioner in 1 €16,95
DYNAMIC DUO combineert een rijke complete shampoo met een vochtinbrengende super conditioner om de bad tijd te
halveren! Het is niet nodig om nog een aparte conditioner te gebruiken. Het is een luxe formule en is versterkt met
Panthenol, Aloë en Vitamine E. Lathert goed en spoelt gemakkelijk, waardoor het haar gemakkelijk uit te kammen is, met
spectaculaire glans. Mild en speciaal pH-gebalanceerd voor huisdieren. De rijke formule is zacht en kan regelmatig worden
gebruikt zelfs voor showring resultaten. Geschikt voor honden, katten, puppy's & kittens. Geconcentreerd 15 tot 1.

● Conditioner Moisture Magic € 14,95
MOISTURE MAGIC CONDITIONER voor langharige, beschadigde en droge vachten. Helpt makkelijk te ontklitten & maakt
het haar zacht en glanzend. Helpt de vitale vochtbalans die nodig is voor de vacht terug te brengen. Moisture Magic
crèmespoeling zal de vochtbalans terugbrengen in de vacht!Zeer geschikt voor honden, katten, pups & kittens.
Geconcentreerd 4 tot 1

● Oat Mella - genezend en kalmerend € 18,95
OAT MELLA Professional Shampoo combineert de traditionele genezende eigenschappen van Havermout, Melaleuca (tea
tree olie) en Aloë in een rijke, therapeutische shampoo voor een natuurlijke huidverzachtende behandeling. OATMELLA
helpt jeukende huid te kalmeren en droge, schilferige huidcellen te exfoliëren. De unieke formule helpt geuren te elimineren
die vaak worden geassocieerd met huidirritaties. Voor gebruik bij honden, katten. (Therapeutisch) Geconcentreerd 8 tot 1.

● Aromatic - elimineert zwaar ruikende vachten € 14,95
AROMATIC is BIOLOGISCH en vrij van pesticiden. Een uitstekende shampoo voor zwaar ruikende vachten. Bevat een veilige
en krachtige mix van kruiden, waaronder Citronella, Eucalyptus en Cederhout oliën. De unieke geur van deze shampoo
elimineert vrijwel alle geuren, zelfs de meest stinkende geuren! Geschikt voor honden en katten. Geconcentreerd 6 tot 1.

● Furst Aid - medicinaal met teer en zwavel € 18,95
FURST AID professionele, medicinale shampoo kalmeert en helpt de geïrriteerde huid te genezen. Deze unieke formule
bevat de lang vertrouwde mix van geraffineerde koolteer, salicylzuur en zwavel met de natuurlijke genezende
eigenschappen van jojoba-olie en aloë. Alleen geschikt voor honden. Geconcentreerd 6 op 1. De perfecte medicinale
shampoo voor de droge, jeukende, geïrriteerde huid.

● Euca-Leuca-Lime - Anti-Vlooien en genezing van beten € 18,95
EUCA-LEUCA-LIME is de perfecte natuurlijke shampoo om zomerproblemen te verlichten en de huid te genezen. Deze
speciale formulering bevat Eucalyptus en D�Limoneen voor een pesticidevrije werking en Melaleuca Alternifolia (Tea Tree
Oil) om geïrriteerde, gebeten huid te kalmeren. Super frisse citrusgeur. Voor gebruik bij honden, katten en alle andere
gezelschapsdieren. Geconcentreerd 6 op 1.



Parfums

● Cologne of the wild- The Original € 22,95
Vindt u dat uw hond ook altijd zo lekker ruikt als deze terugkomt uit de trimsalon? Dit is de parfum die
gebruikt wordt in de salon. Deze exotische cologne uit Amerika,  is exclusief ontwikkeld voor uw hond. Hoog
geconcentreerd en is daardoor zuinig in gebruik. Geschikt voor honden en puppies.

● Yuup parfum in 5 varianten € 6,95 per flesje
YUUP parfum uit Italië. In vijf heerlijke verschillende geur varianten. Is geschikt voor honden én katten en geeft de vacht
een aangename geur. Het bevat geen alcohol en is op waterbasis. Een parfum ideaal voor huisdieren.

De vijf verschillende geuren zijn gerelateerd aan kleuren:
Blauw:   Fris. Een verfrissende zeebries. Geur met frisse tonen van algen, Lelietje-van-Dalen en vetiver(gras)
Geel: Zoet. Heerlijke geur met zachte tonen van vanille, chocolade en kokosnoot
Paars: Zomers. Een Zomerse geur met bloemige tonen van roos, jasmijn, lila en witte muskus
Oranje: Verkwikkend. Een verkwikkende citrusgeur met kruidige tonen van sinaasappel en kaneel.
Groen: Fruitig. Zoete geur met smakelijke tonen van bramen, frambozen en zwarte bessen.

Yuup dierenparfum heeft een milde samenstelling en hebben geen schadelijke en huidirriterende ingrediënten.
Yuup gebruikt in alle producten alleen goedgekeurde cosmetische en natuurlijke ingrediënten die geschikt zijn voor
mensen en huisdieren. Het product is vrij van SLES / SLS, parabenen, formaldehyde, ftalaten, fosfaat en minerale oliën,
bevat geen kunstmatige kleurstoffen (in plaats daarvan alleen kleurstoffen voor voedingsmiddelen).

● Yuup verfrissingsdoekjes € 1,25
2in1 shampoo & parfum wegwerpdoekjes voor honden en katten. Direct op de vacht aanbrengen om te reinigen en
parfumeren. Een lekker verfrissing voor tussendoor. Te gebruiken op een gezonde huid en alleen voor uitwendig gebruik.



Borstels en Kammen

● Slickerborstel € 11,95
Handige slickerborstel voor honden en katten met een halflange tot langharige vacht. Met deze slickerborstel ontwar je de
vacht en verwijder je vuil en losse haren. Door de comfortabele rubberen greep ligt de borstel prettig maar toch stevig in de
hand.

● Kam in variant fijn of grof € 7,75
Prettige kam met rubberen handgreep waardoor de kam prettig in de hand ligt. in de variant fijn of grof verkrijgbaar. -NOG
ENKELE STUKS OP VOORRAAD-  OP=OP

● Grote metalen kam grof met 2 cm fijne kam € 14,25
Grote metalen kam van het merk Artero met een groot gedeelte grof en klein gedeelte (2cm)  fijne kam. Zeer prettige kam
voor het goed doorkammen van uw hond of kat.



● Duo kunststof kam fijn en grof € 11,95
Deze kam van Tools-2-Groom  met fijn en grof gedeelte is een kam met verlopende tanden ideaal voor het kammen van
honden en katten. De kam heeft metalen tanden die één helft dicht op elkaar staan en één helft wat wijder van elkaar, ofwel
fijn / grof. Door het kunststof is de kam makkelijk te hanteren.

● Vlooienkam € 4,95
Weg met vlooien! Deze vlooienkam is eenvoudig in gebruik. De vlooienkam is gemaakt van een stevig kunststof. De kam
kan gebruikt worden voor zowel honden als katten. Kam de vacht van uw kat of hond eenvoudig tot aan de huid en haal alle
vlooien uit de vacht van uw dier.

● Mat Breaker met  6 messen € 15,95
Prettige veelzijdige ontklitter, zeer handig in gebruik
Deze Mat Breaker met 6 messen is een handige kam om door vervilte vacht heen te snijden bij honden en katten. Met deze
kam snijd je de vervilte vacht door in plaats van dat je de haren kapot trekt en haren lostrekt uit de huid. Zo voorkom je
lelijke plekken in de vacht en onnodig pijn voor het dier. Door de kunststof greep ligt de kam stevig en prettig in de hand.

● Matt splitter, enkelvoudig ontklitmesje € 8,75
Perfect product om klitten mee door te snijden. Het handige mesje is het perfecte product om klitten of vervilte stukken in
de vacht van hond, kat of konijn door te snijden zonder de vacht verder te beschadigen of kale plekken te veroorzaken.
Comfortabel handvat zorgt voor fijn werken.



Lichaamsverzorging

● Tekentang, the Original € 5,95
Teken dienen altijd zo snel mogelijk verwijderd te worden. Zorg daarom dat u deze tekentang in uw in uw bezit heeft.
Hiermee kunt u de teek effectief en hygiënisch verwijderen. Gebruik geen alcohol of zalfjes en verwijder ook geen teken
met de hand:dit geeft juist besmetting !! gebruiksaanwijzing : Neem de tekentang in de hand, druk boven op de drukknop,
de tang opent zich en schuif de grijper over de teek. Laat nu langzaam de drukknop van de tekentang los. Door langzaam
te draaien (2 à 3 maal) laat de teek zich eenvoudig verwijderen. Na het verwijderen van de teek met de tekentang het
wondje desinfecteren.

● Nageltang voor hond € 14,95
Deze Tools-2-Groom Nageltang  is een handige nageltang om de nagels van de hond te knippen. De nageltang is
uitgevoerd in groot formaat en heeft een fijn ergonomisch handvat, zodat deze prettig in de hand ligt.

-

● Nageltang voor kat of konijn € 9,95
Deze kleine nageltang is een prettige handige nageltang om de nagels van kat of konijn te knippen.

● Nailsafe poeder € 11,95
Bij het mis knippen van een nagel helpt dit poeder om nagelbloeden te stoppen - alleen gebruiken voor de nagels-



● Vetramil honingzalf tube € 11,95
Vetramil wondzalf 10 gram is een goed smeerbare zalf en bevat zuivere, medicinale honing met een hoog enzymgehalte en
etherische oliën.  De enzymen in de honing produceren in een (vochtige) wond kleine hoeveelheden waterstofperoxide,
waardoor de wond binnen enkele dagen schoon en bacterievrij wordt. De honing versnelt de wondheling en heelt de
beschadigde huid. Door de toevoeging van essentiële oliën heeft de zalf een bittere smaak, waar dieren niet van houden.
Dit voorkomt dat dieren de zalf oplikken.Een extract van Cardiospermum zorgt voor een rustige huid, waardoor de zalf ook
heel geschikt is voor de behandeling van de huid na insectenbeten.
Vetramil is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. De producten van Vetramil bevatten zuivere
honing met een hoog enzymgehalte en een lage pH. Ze ondersteunen de conditie en de natuurlijke weerstand van de huid.

● Oor plukpoeder € 9.50
om overtollige haargroei uit de oor te plukken

● Eardust genezende oorpoeder € 19,50
Heel vaak wordt er van uitgegaan dat honden met vieze ruikende oren met een bruine afscheiding oormijt hebben. Meestal
is het echter de pseudomonas bacterie die opspeelt. Deze bacterie reageert meestal niet op zalfjes en zeer zeker niet op
vochtige reinigingsproducten. Integendeel, de bacterie houdt van vocht en warmte. Eardust is een poeder en droogt het dus
uit. Hoe gebruik je het?:
Doe om de paar weken wat eardust poeder in de oren van je hond. Het is handig omdat met een theelepeltje te doen. Je
moet er wel voor zorgen dat de poeder wat dieper in het oor terecht komt. Pak dus het oor beet en trek het wat naar boven,
zodat je de gehoorgang kunt zien, voordat je de poeder er in doet. Heeft de hond erg vieze oren herhaal het dan een paar
dagen achter elkaar. Als het oor droog is, dan kunnen de overtollige harde stukjes verwijderd worden, dan kun je ook wat
haar uitplukken, indien nodig. Om de paar dagen herhalen tot de oren helemaal droog en schoon zijn. Ook geschikt voor
puppy’s. Antibioticumvrij

● Droogdoek / Handdoek voor honden € 13,95
De superhandige handdoek wordt ook gebruikt in de trimsalon en is eigenlijk onmisbaar voor iedere hond. Heeft een sterk
absorptievermogen en kan snel een grote hoeveelheid water uit de vacht van je hond verwijderen voor het drogen.  De
handdoek is geformuleerd met geïoniseerde koolstof. Voorkomt de productie van bacteriën en stinkende geuren. Moet
altijd nat zijn opgeslagen en afgesloten na gebruik in de originele verpakking.



● Yuup Tea tree oil & Neem Olie doekjes €1,25
Tea tree oil en neem olie wipes - natuurlijk werend tegen insecten en parasieten.
Wegwerpdoekje verpakt in een praktisch zakje voor eenmalig gebruik, voor een natuurlijke en effectieve insectenwerende
werking, waar en wanneer u maar wilt. Ideaal voor op vakantie of op reis. Het individueel verpakte doekje behoudt al zijn
effectiviteit om altijd perfect gebruiksklaar te zijn, om de vacht van uw hond op een natuurlijke manier te beschermen
tegen insecten en parasieten.
GEBRUIKSAANWIJZING: direct op de vacht aanbrengen als natuurlijke barrière tegen insecten en parasieten. Herhaal de
applicatie elke 2-3 uur. Alleen voor uitwendig gebruik. gebruik alleen op een gezonde huid.

-Alle prijzen zijn inclusief BTW-
-Productaanbod zolang de voorraad strekt -
-Prijswijzigen en drukfouten voorbehouden-

Bestellen kan per email info@trimsalonsilvia.nl of Whatsapp 06-22960961
● Bestellingen zijn op afspraak af te halen
● De producten kunnen via een betaalverzoek of contant betaald worden
● Verzending is mogelijk voor € 5,75 (tot 10kg)

● Bezorgen in Leiderdorp en omstreken (max.10km) is mogelijk voor een meerprijs van € 2,00
aan bezorgkosten (minimaal bestelbedrag  €25,00)

● Bij bestellingen vanaf € 75,00 worden er geen verzendkosten berekend

mailto:info@trimsalonsilvia.nl

