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Natural-grooming

unieke producten voor
een natuurlijke vacht

Capturine® Natural Grooming
Het is voor Eco-Support BV een waar genoegen u een volledig en 
uniek programma verzorgende shampoos en behandelingen te kunnen 
voorstellen.

Capturine
Natural Grooming

Door toevoeging van “Tea Tree Oil” bevestigen wij dat wij alleen 
natuurlijke producten willen leveren die doeltreffendheid en veiligheid 
garanderen,ook bij veelvuldig gebruik en ongeacht op welke vacht.
Of het nu voor lang of kort haar is,een dikke of dunne vacht,wij hebben 
de juiste producten die aan uw eisen tegemoet komen..

De belangrijkste kenmerken zijn:
• Op basis van natuurlijke grondstoffen met toevoeging van 
        proteïnen en vitamines
• De PH ( zuurgraad) is gelijk aan die van de huid. 
• Geen aantasting van natuurlijke vet of talg laag
• Geen irritaties
• De shampoos zijn alkali vrij
• Verhogen de glans en de natuurlijke weerstand:

Onze shampoos zijn niet geconcentreerd, toch kunt u ze tot maximaal 
4 keer verdunnen zonder dat ze hun waskracht verliezen. Hierdoor zijn 
ze zuinig in gebruik. Voor het beste resultaat laat u de shampoos 3 tot 
5 minuten inwerken.
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Natural Grooming

Kortharige Honden

Basis shampoo:
• Herba Kruiden shampoo
• Kokosnootolie shampoo

Problemen met de haarstructuur:
• Fortifiant Vachtversterkende shampoo
• Kokosnootolie shampoo

Jeukende huid:
• Calendula shampoo
• Anti Gratt 

Huid problemen:
• Bio Kill anti vlo shampoo
• Anti Pell shampoo bij schilfers

Vacht verzorging:
• Vison-Kuur

Verbetering van de kleur:
• 50% Proteïne kleurshampoo gemengd met 50% Special Trimming Shampoo
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Natural Grooming

Hardharige Honden

Basis shampoo:
• Herba Kruiden shampoo
• Kort harig: Kokosnootolie shampoo
• Lang harig: Special Trimming shampoo

Problemen met de haarstructuur:
• Fortifiant vachtversterkende shampoo
• Kokosnootolie shampoo

Jeukende huid:
• Calendula shampoo

Huidproblemen:
• Bio Kill Anti vlo shampoo
• Anti Pell shampoo bij schilfers

Vachtverzorging:
• Easy-Brush

Verbetering van de kleur:
• 50% Proteïne kleurshampoo gemengd met 50% Special Trimming Shampoo

Tentoonstelling:
• Magic-Show
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Natural Grooming

Gekrulde vacht (poedel)

Basis shampoo:
• Special Trimming shampoo
• Kokosnootolie shampoo
• Demela Vison doorkam shampoo
• Kleurshampoo

Problemen met de haarstructuur:
• Fortifiant vachtversterkende shampoo

Jeukende huid:
• Anti Grat shampoo

Huidproblemen:
• Bio Kill anti vlo shampoo
• Anti Pell shampoo bij schilfers

Vachtverzorging:
• Vison-Kuur
• Easy-Brush
• Magic-Show

Verbetering van de kleur:
• 50% Proteïne kleurshampoo gemengd met 50% special trimming shampo

Voorkomen van klitten:
• Demela Vison Doorkamshampoo
• Vison-Kuur

Ontwarren van klitten:
• Antiklitten spray
• Easy-Brush
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Natural Grooming

Lange zijdeachtige haren

Basis shampoo
• Fortifiant vachtversterkende shampoo
• Demela Vison doorkamshampoo
• Kleurshampoo

Problemen met de haarstructuur:
• Fortifiant vachtversterkende shampoo
• Stimula shampoo

Jeukende huid:
• Anti Gratt shampoo
• Calendula shampoo

Huidproblemen:
• Bio Kill Anti vlo shampoo
• Anti Pell shampoo bij schilfers

Vachtverzorging:
• Vison-Kuur
• Easy-Brush
• Complex 20/70 lotion
• Magic-Show

Verbetering van de kleur:
• Proteïne kleurshampoo

Voorkomen van klitten:
• Demela Vison shampoo
• Vison-Kuur

Ontwarren van klitten:
• Anti Klit spray
• Easy-Brush

Tentoonstelling:
• Magic-Show
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Natural Grooming

Verzorgende Shampoos

Herba shampoo
• Een neutrale shampoo gebaseerd op hiervoor geselecteerde kruiden.
• Zachte verzorgende reiniging, beschermt de vacht en huid.
• Laat de vacht zacht, soepel en gemakkelijk in model te brengen.

Demela Vison shampoo
• Natuurshampoo op basis van vison olie en soja-extracten. 
• Zorgt voor een betere bescherming van de vacht en vergemakkelijkt het ontwarren. 
• Vison olie voedt de huid, de soja-extracten waarborgen een beter doorkammen. 
• Doorkam shampoo geeft de vacht een prachtige glans, is het meest doeltreffend in 
          de ontwarring, de verbetering en het voorkomen van klitten.

Fortifiant shampoo
• Shampoo op basis van Ginseng extracten en een vitamine complex 20/70.
• Versterkt de vacht, voorkomt het afbreken en stimuleert de hergroei van de vacht.
• Wordt gebruikt samen met de complex 20/70 behandeling.
• Dit is "de shampoo van de kampioenen" die zacht en toch grondig reinigt , de vacht
          glanzend en vooral volumineus en veerkrachtig maakt.
• Beschermt de vacht van langharige rassen.
 

250 ml
7,85

1 liter
15,00

5 liter
54.50

10 liter
88,00

25 liter
200,00

250 ml
7,85

1 liter
24,00

5 liter
80,00

10 liter
141,00

25 liter
287.00

250 ml
7,85

1 liter
20,00

5 liter
80,00

10 liter
142,00

25 liter
231.00
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Natural Grooming

Verzorgende Shampoos

Stimula shampoo
• Neutrale shampoo met jojoba.
• Houdt de vacht van uw lievelingsdier in optimale conditie.
• De plantaardige proteïnes geven een uitzonderlijke glans.
• Bij regelmatig gebruik geeft het de vacht soepele en toch stevige haren.

Coconut shampoo
• De ideale shampoo voor alle rassen met ruwe en korte haren.
• Laat de vacht buitengewoon soepel, glanzend en minder poreus.
• Kokosnootolie geeft de natuurlijke glans terug aan doffe en poreuze vachten.
• Speciaal aanbevolen voor het trimmen van ruwharige honden.

Special Trimming shampoo
• Ideaal voor de beste trimbeurt.
• Geeft volume en glans.
• Deze shampoo is speciaal samengesteld voor alle rassen met ruw haar; de vacht 
          zal zijn natuurlijke ruwheid behouden.

 

250 ml
7,85

1 liter
17,00

5 liter
71.00

10 liter
124,00

25 liter
302,00

250 ml
7,85

1 liter
16,50

5 liter
60.00

10 liter
95,00

25 liter
216,00

250 ml
7,85

1 liter
25,00

5 liter
94.50

10 liter
185,00

25 liter
398,00
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Natural Grooming

Verzorgende Shampoos

Puppy shampoo
• Extra milde en neutrale shampoo op basis van rozenwater.
• Door zijn zeer lage PH-waarde is deze shampoo ten zeerste aanbevolen aan jonge 
          dieren en alle andere honden met een zeer gevoelige huid.

Clean Up shampoo
• Reinigt, ontsmet en verfrist zonder het gebruik van water
• Zeer doeltreffend in de bestrijding van ongedierte, parasieten en jeukende huid
• Ideaal na een jachtparty, tijdens de reis of na een show
• Aanbevolen voor rassen die anders nooit met water gewassen worden

Sultar shampoo
• Verzorgende natuurlijke neutrale shampoo op basis van zwavel en teer. 
• Dankzij zijn speciaal geselecteerde actieve bestanddelen is deze shampoo bestemd
          om de overdreven talgafscheiding te verminderen, die verantwoordelijk is voor een 
          vette en doffe vacht, vaak gepaard gaande met korsten op de vacht van het dier. 
• Reeds na een eerste toepassing krijgen de talgklieren hun normale werking terug. 
• De vacht wordt glanzend, zuiver en de korstjes verdwijnen.

 

250 ml
7,85

1 liter
15,00

5 liter
60,00

10 liter
99,00

25 liter
200,00

250 ml
7,85

1 liter
26,50

5 liter
133,00

10 liter
260,00

25 liter
585,00

250 ml
7,85

1 liter
16,50

5 liter
59,50

10 liter
104,00

25 liter
236,00
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Natural Grooming

Verzorgende Shampoos

Deoderm shampoo
• Op basis van 9 soorten essentiële oliën.
• Deze verzorgende shampoo is zowel voor honden met een onaangename lijfgeur als
           voor andere honden.
• De samenstelling met 9 soorten essentiële oliën verbetert de doorbloeding van de 
          huid en heeft tevens ontsmettende eigenschappen, tonifieert, ontspant, werk 
          ontstekingsremmend en stimuleert opperhuidbegroeisel.
• Deoderm heeft een sterk ontspannende werking en geeft uw oudere levensgezel zijn
          algemeen welbehagen terug.

Kleur shampoo met proteïnen
• Deze kleurshampoo verfris en herstelt de natuurlijk kleurtoon.
•         Laat de natuurlijke kleur beter tot zijn recht komen en geeft een prachtige glans aan
          de vacht.

  
Verkrijgbaar in de kleuren: wit, grijs, zwart, bruin en abrikoos

Salon
• Professionele shampoo voor veelvuldig gebruik.
• Zeer zacht voor de vacht en de handen.
• Verrijkt met ehterische parfumolie van Aloe Verra.
• Verkrijgbaar in  5, 10 en 25 liter.
• Prijs op aanvraag

250 ml
7,85

1 liter
25,00

5 liter
95,00

10 liter
185,00

25 liter
395,00

250 ml
7,85

1 liter
21.95

5 liter
78,00

10 liter
145

25 liter
340,00
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Natural Grooming

Verzorgende Shampoos

Anti-Pell shampoo
• Een uiterst doeltreffende shampoo, reinigt en behandelt dieren met huidproblemen.
• Verwijdert grondig en snel de hardnekkigste schilferlaag zonder gevaar voor irritaties.

Anti-Gratt shampoo
• Deze shampoo werd speciaal ontwikkeld voor honden met een zeer gevoelige huid 
          of onderhevig aan jeuk en irritaties van diverse aard.
• Dankzij de extracten van hiertoe zorgvuldig geselecteerde planten verzekert de 
          shampoo ANTI-GRATT een doeltreffende en duurzame werking.
• De vacht van uw hond verkrijgt opnieuw de gezonde glans, de roodheid van de huid 
         verdwijnt en het dier krabt zich niet meer.
•        Voor een nog doeltreffender resultaat kan de shampoo ANTI-GRATT gevolgd 
         worden door de lotion ANTI-GRATT op basis van TEA TREE OIL.

 

250 ml
7,85

1 liter
21,50

5 liter
78,50

10 liter
142,00

25 liter
258,00

250 ml
7,85

1 liter
24,00

5 liter
95,00

10 liter
185,00

25 liter
417,00
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Natural Grooming

Verzorgende Shampoos

Bio Kill shampoo
• Anti Vlo SHAMPOO
• Zeer actief tegen Ecto-parasieten bij honden.
• Is niet giftig, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen, verhelpt jeukende huid, irritaties 
          en roodheid.
• Heeft ook een ontsmettende werking, geneest kleine wonden veroorzaakt door het 
          zich voortdurend krabben.
• Onschadelijk voor puppies en honden met zelfs de meest gevoelige huid en / of vacht

 

Anti Roux
• Dank zij de actieve bestanddelen slaagt deze proteïneshampoo er in alle rode of 
          roze schijn op zwarte haren te elimineren. 
• Ook werknaam bij vergeling van een witte vacht.
• Herstelt tevens de natuurlijke glans.
• De behandeling afwerken met een kleur shampoo (aangepast aan de kleur van 
          de vacht) en Cure Vison of crème Satin.

250 ml
7,85

1 liter
21,50

5 liter
95.00

10 liter
161,00

25 liter
403,00

250 ml
7,85

1 liter
17,00

5 liter
71.00

10 liter
124,00

25 liter
302,00
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Natural Grooming

Crème Spoeling

Crème Satin
•         Deze Conditioner op basis van vison olie (helemaal niet vettig) is de ideale 
          behandeling voor vacht en huid, na de wasbeurt. 
• Door haar rijkdom aan proteïnen en vitaminen herstelt crème satin de PH van het 
          vel, is voedend, verhindert uitdroging van de vacht en beschermt de natuurlijke 
          vetlaag van het vel. 
• Helpt het voorkomen van klitten en afbreken van de haren. 
• Geeft de vacht een prachtige glans. 

Crème Silk
• Geeft de beste resultaten bij alle rassen, welke het type vacht ook mag zijn. 
• De vacht wordt stevig, soepel, glanzend en gezond. 
• De vacht wordt niet statisch geladen. 
• CREMÉ SILK  is de ideale voorbereiding van de vacht bij internationale 
          hondenshows. 

250 ml
7,85

1 liter
25,00

5 liter
102,00

10 liter
162,00

25 liter
364,00

250 ml
7,85

1 liter
25,00

5 liter
102,00

10 liter
162,00

25 liter
364,00
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Natural Grooming

Crème Spoeling

Cure Vison
• Deze Conditioner op basis van vison olie (helemaal niet vettig) is de ideale 
          behandeling voor vacht en huid, na de wasbeurt. 
• Door haar rijkdom aan proteïnen en vitaminen herstelt vison kuur de PH van het vel, 
          is tevens zeer voedend, verhindert uitdroging van de vacht en beschermt de 
          natuurlijke vetlaag van het vel. 
• Helpt het voorkomen van klitten en afbreken van de haren. 
• Geeft de vacht een prachtige glans. 

Cure White
• Speciaal samengesteld voor witte rassen. 
• Op basis van vison olie, proteïnen en vitaminen. 
• Herstelt de PH van de huid, verhindert uitdroging van de vacht en beschermt de
          natuurlijke vetlaag van het vel. 
• Houdt de vacht zacht, verhindert en voorkomt het klitten van de vacht. 
• De ideale behandeling na de wasbeurt. 
• Geeft de vacht een prachtige glans. 

250 ml
7,85

1 liter
25,00

5 liter
102,00

10 liter
162,00

25 liter
364,00

250 ml
7,85

1 liter
25,00

5 liter
102,00

10 liter
162,00

25 liter
364,00
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Natural Grooming

Verzorging

Mink
• Zuivere minkolie, Wordt vooral gebruikt bij langharige rassen om klitten te vermijden 
          of om na de show in papilotten te zetten.

Anti-Gratt lotion
• Product om jeuk te behandelen bij huidirritaties.
• Op basis van teatree oil.
• Wordt ook gebruikt voor de paarden om te vermijden dat ze tegen de omheining of 
          stal beginnen te schuren.

Oogwater
• Behandeling voor geïrriteerde oogleden 
• Ontsmet het oog 

 Oorreiniger
• Een zachte «melk» voor het regelmatig onderhoud van de hondenoren. 
• Verwijderd alle onreinheden of voorwerpen welke in de oren kunnen geraken en 
          er irritaties of infecties teweeg brengen. (Het dier schud met de kop of krabt zich 
          de oren). 

Vitaminencomplex 20/70
•  Zorgt voor een onovertroffen regeneratie, voeding  en de her groei van de vacht.

250 ml
20,00

1 liter
75,00

200 ml
14,00

1 liter
61,00

5 liter
173,00

85 ml
7,25

1 liter
40,00

200 ml
12,25

500 ml
29,50

1 liter
51,75

85 ml
10,25

1 liter
81,00
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Natural Grooming

Verzorging

Easy Brush
• Doorkam Spray
• Om langharige klitten te ontklitten.
• Gemakkelijk door te kammen
• Wordt gebruikt om meer  volume in de vacht te krijgen, ook te gebruiken bij shows.
• Veel gebruikt in de toilettagesalons om gemakkelijker te ontklitte

Magic Show
• Het ideale spray product voor showhonden, geeft de beste resultaten.
• Het product is een Conditioner op basis van vision olie, placenta, vitaminen en
          proteïnen die de vacht volume en veerkracht geven.
• Magic show is de perfecte haarspray voor honden. (niet vet, zonder te kleven)
• Wordt specifiek gebruikt voor tentoonstellingshonden, alvorens ze de ring in gaan.
• Het product is evenwel heel handig en gemakkelijk voor thuisgebruik.

200 ml
8,50

400 ml
15,30

200 ml
9,50

500 ml
23,00

1 liter
39,00
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Natural Grooming

Parfums

Parfum Mylady
• Een frisse geur, samengesteld uit de fijnste parfums, speciaal voor dieren. 
• De PH van dit parfum is gelijkgesteld aan de PH van de hondenhuid. 
• Enige vorm van irritatie is totaal uitgesloten. 
• Neemt de hondengeur weg. 

Parfum Mylord
• Een frisse geur, samengesteld uit de fijnste parfums, speciaal voor dieren. 
• De PH van dit parfum is gelijkgesteld aan de PH van de hondenhuid. 
• Enige vorm van irritatie is totaal uitgesloten. 
• Neemt de hondengeur weg. 

Parfum Noble
• Een frisse geur, samengesteld uit de fijnste parfums, speciaal voor dieren. 
• De PH van dit parfum is gelijkgesteld aan de PH van de hondenhuid. 
• Enige vorm van irritatie is totaal uitgesloten. 
• Neemt de hondengeur weg. 

100 ml
9.70

1 liter
54,00

5 liter
225,00

100 ml
9.70

1 liter
54,00

5 liter
225,00

100 ml
9.70

1 liter
54,00

5 liter
225,00
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Natural Grooming

Aroma therapie

Arvence shampoo
• Door zijn hoog gehalte aan kiezelzuren (silicium) herstelt deze shampoo met 
          essentiële olie van paardenstaart (equisetunr arvehse) alle beschadigde haren van
          wortel tot punt; maakt ze glad en voorkomt alzo de vorming van klitten.  Een 
         beschermende film vormt zich rond de haren. Het regelmatig gebruik van de shampoo 
         ARVENSE waarborgt een klittenvrije vacht. Het regelmatig borstelen wordt een waar 
         genoegen, ook voor uw hond. 
• Na de shampoo de behandeling vervolledigen met de Conditioner LAVENDULA. 

Calendula shampoo
• Zeer zachte shampoo met essentiële olie van goudsbloemen, aanbevolen voor
          honden met hypergevoelige huid of onderhevig aan jeuk en irritatie van diverse 
          oorsprong, CALENDULA stopt de jeuk. Roodheid en irritatie verdwijnen zonder de 
          vacht aan te tasten. Dankzij de antibacteriële werking vindt uw hond al vlug zijn 
          levendigheid terug en houdt het krabben op. Regelmatig gebruik van CALENDULA 
          voorkomt jeuk en schimmel en verzekert een gezonde huid. 
• Bij moeilijke gevallen mag de shampoo gevolgd worden door de lotion ANTI-GRATT
          met Tea Tree oil. 

250 ml
8,00

1 liter
24,00

5 liter
78,50

10 liter
153,00

25 liter
362,00

250 ml
8,00

1 liter
24,00

5 liter
78,50

10 liter
153,00

25 liter
362,00
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Natural Grooming

Aroma therapie

Lavendula
• Conditioner, welke aan de haren van uw dier een onvergelijkbare zijdeglans geeft. De 
          essentiële olie van lavendel geeft een superbe glans, zonder vettig noch kleverig te 
          maken. Lavendelolie heeft een sterke kalmerende en relaxende werking, aan 
          te bevelen bij opgejaagde of gestreste dieren. Daarenboven heeft lavendelolie een 
          seboregulariserende werking op alle huidtypes. Het regelmatig gebruik van 
          L AVENDULA voorkomt alzo ook een vette vacht en schilfertjes. 
• LAVENDULA mag gebruikt worden bij alle rassen, welke ook hun kleur of 
         vachtstructuur moge zijn. Zelfs bij witte rassen (geen vergeling). 

Rosmarinus shampoo
• Shampoo-ROSMARINUS (rosmarinus officionalis) waarborgt een optimale 
          gezondheid en schoonheid aan de vacht van uw dier. Plantaardige proteïnen samen 
          met de essentiële olie van rozemarijn geven een duurzame en opvallende glans. 
          Dank zij het carbolzuur vervat in de rozemarijn heeft de shampoo tevens een
          krachtige antiseptische, dus antimicrobiële werking, en verschaft alzo een perfecte 
          reiniging en gezondmaking van de huid. 
• Aan te bevelen: na de Lavendula shampoo als Conditioner. 

250 ml
8,00

1 liter
24,00

5 liter
98,00

10 liter
174,00

25 liter
391,00

250 ml
8,00

1 liter
24,00

5 liter
78,50

10 liter
153,00

25 liter
362,00
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