


Klambu Dogcare
Verzorgingsproducten voor honden op 
natuurlijke basis waarbij hoogwaardige 
Aloë Vera een hoofdrol speelt.
Nieuw; Klambu heeft naast de succesvolle Horsecare producten nu ook 
een speciaal assortiment voor honden ontwikkeld.

De producten kunnen worden toegepast bij de dagelijkse verzorging van uw hond  
en bieden een oplossing voor tal van huidproblemen zoals bijv. geïrriteerde huid, hot 
spots en insectenbeten. Bovendien zijn alle producten bijzonder effectief tegen jeuk. 

Pure Aloë Vera Gel
De Klambu Dogcare Pure Aloë Vera Gel bevat 95% pure gel uit de plant en is op 
waterbasis. Hierdoor trekt de gel bijzonder snel in de huid en laat het geen vettig 
laagje achter.

Mild Shampoo
Klambu Dogcare Mild Shampoo is een ideaal product om uw hond op milde wijze 
te wassen. Het product schuimt matig, is zeer zuinig in het gebruik en is gemakkelijk 
uit te spoelen. Doordat de basis van deze shampoo bestaat uit een zeer hoog Aloë 
Vera gehalte (70%) en tevens honing is toegevoegd wordt de huid direct gekalmeerd 
zonder de natuurlijke zuurgraad aan te tasten en brengt direct verlichting bij jeuk.

Beide producten kunnen in combinatie 
maar ook heel goed los van elkaar  
worden toegepast. 

Kijk voor ons volledige assortiment en voor 
meer informatie op www.klambu.com. U kunt 
onze producten direkt via de webshop bestellen. 
Tevens zijn onze producten verkrijgbaar bij een 
aantal geselecteerde winkels in Nederland.

Klambu Dogcare

Het geheim van Aloë Vera
Aloë Vera komt oorspronkelijk 
uit de warme streken van Afrika. 
Tegenwoordig treft men deze 
planten aan in alle tropische delen 
van de wereld. Het Caribische 
eiland Curacao is wereldberoemd 
om zijn Aloë Vera plantages waar 
de kwalitatief meest hoogwaardige 
Aloë Vera soorten groeien.

Aloë wordt geprezen om zijn 
medicinale eigenschappen en behoort 
tot de meest waardevolle planten ter 
wereld als het gaat om genezende 
en cosmetische eigenschappen. Het 
belangrijkste deel van de plant is de 
gel-achtige transparante substantie 
in de kern van de dikke bladeren. 
Deze gel wordt op een ambachtelijke, 
natuurlijke wijze uit de plant gewonnen 
en bevat meer dan 75 verschillende 
voedingsstoffen. Zo vormen 
bijvoorbeeld de unieke, waardevolle 
suikerketens in deze gel, een complex 
poly sacharide, een belangrijke 
schakel in het genezingsproces van 
beschadigde cellen en activeren het 
immuunsysteem. Tevens spelen ze 
een beschermende rol tegen bacteriën 
en virussen. De Aloë Vera die wordt 
gebruikt voor onze Klambu producten 
bevat een buitengewoon hoge 
concentratie van deze stoffen. Het 
ideale klimaat van het Caribische eiland 
speelt daarbij een grote rol.

Al onze Klambu Care producten 
bevatten een uniek hoog gehalte 
aan Aloë Vera om optimaal te 
kunnen profiteren van de bijzondere 
eigenschappen van deze plant. Klambu 
Aloë Vera producten worden met 
de grootste zorg en toewijding, met 
de beste natuurlijke ingrediënten 
geproduceerd.  
 
Respect voor de natuur staat bij 
Klambu hoog in het vaandel; in het 
telen en produceren van de Aloë Vera 
producten wordt er altijd gestreefd  
naar een perfecte balans tussen mens 
en natuur.



www.klambu.com
Bestel uw Klambu Dogcare producten online.


