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ESPREE natuurlijke verzorging!
In de natuur houden dieren zichzelf schoon door zich te wassen, te rollen en te schuren.
Onze honden en katten doen dit ook. Maar al vindt een hond het helemaal niet erg om een
beetje te stinken en lekker zanderig te zijn, wij baasjes vinden dat minder fijn.
Daarom is er ESPREE!
ESPREE is een natuurlijke, uiterst veilige en effectieve serie producten op basis van Aloë vera en
speciaal ontwikkeld voor de dierenvacht.
Omdat ieder dier anders is, heeft ESPREE een uitgebreide serie verzorgende én
probleemoplossende producten. ESPREE bevat geen agressieve stoffen. De zuurgraad is
aangepast aan de huid van de hond of kat. De producten worden gemaakt van pure natuurlijke
grondstoffen en zijn op basis van Aloë vera in combinatie met natuurlijke oliën, bloemen- en
plantenextracten, vitamines en organische grondstoffen.
Bovendien zijn ze zeer zuinig in gebruik en hebben
een onweerstaanbare lekkere geur. ESPREE kan veilig worden
gebruikt met beschermende middelen voor huid en vacht.
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deze producten zijn alleen geschikt voor honden

VERZORGING

Gezondheidsproducten huid- en vacht voor hond en kat

De vacht is het meest in het oog springende deel van een dier. Een gezonde vacht glanst je
tegemoet. Is lekker vol, niet vet en niet continu aan het verharen. De vacht is de spiegel van de
conditie van het dier. Een onrustige vacht geeft aan dat er in het lichaam wat aan de hand kan
zijn. Een gezonde huid geeft geen kriebels, is niet rood en heeft geen beschadigingen.
Van binnenuit zijn voeding en een goede weerstand de basis. Maar ook een juiste huid– en
vachtverzorging met natuurlijke middelen ondersteunt het welzijn van je dier.

Aloë vera jelly (118 ml)
Gel met een hoge zuurgraad. Werkt verzachtend,
kalmerend en verkoelend op de huid bij zonnebrand en insectenbeten.
Bij rode en gevoelige huid in plooien en mondhoeken.

Ear care (118 ml)
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Een oorreiniger op basis van natuurlijke oliën,
Tea tree, Eucalyptus en Pepermunt, verwijdert vuiligheid, oorsmeer,
nare geurtjes en zorgt voor een goed herstel en gezonde balans van
het oor.
Goed om in combinatie te gebruiken met Ear care wipes om de
oorschelp goed schoon te maken. Pag 8
Tipje: Wil je iets meer doen voor het oor? Of wil je het oor preventief
schoonhouden? Denk dan PUUR Auris/Oor. Ook voor katten.

Healing cream 3 in 1 (118 ml)
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Een crème met Bitrex. Ondersteunt het herstellend vermogen van de
huid. Door de bittere smaak van Bitrex, likken, bijten of kauwen
honden niet aan de huid.

Hot spot foam (148 ml)
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Een verkoelende en kalmerende schuim voor rode warme en natte
huid. Advies: Schud de fles goed voor gebruik, spuit het op de huid en
laat het schuim opdrogen. Afspoelen is niet nodig.
Smaakt ook vies, dus weerhoudt likken en bijten.
Tipje: Denk bij een warme, natte huid ook aan inwendige
ondersteuning met PUUR Hotspot.
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Natural bandage (118 ml)
Stopt bloeden zonder verbandjes of pleisters! Deze unieke spray
beschermt de huid met een onzichtbaar, verzorgend laagje. Dit voorkomt dat er vuil in kan komen en stopt het bloeden. Natural bandage
is ook goed in te zetten na het knippen van de nagels.

Opti-soothe eye wash & clear rinse (118 ml)
Een natuurlijk oogbad voor dieren. Handig om vuiligheid uit het oog te
spoelen of om met een watje de huid rondom het oog te reinigen.

Paw balm (44 ml)
Beschermt de voetzolen bij sneeuw, pekel of ijs. Ook goed in te zetten
bij een lange wandeling of als de hond naast de fiets loopt. Ideaal voor
de droge neus en ellebogen (doorliggen).
Tipje: leg de Paw wipes in de auto of bij de voordeur om de pootjes
voor het naar binnen gaan weer fris en fruitig te maken. Pag 9

Tear stain & spot remover (118 ml)
Voorkomt en reinigt op een milde en veilige manier traanstrepen.
Ook zeer goed te gebruiken voor vlekken door urine, voedsel,
speeksel, bloed of ontlasting. Kamille en kamfer herstellen de kleur en
conditie van de vacht zonder dat deze uitdroogt of gevoelig wordt.
Tipje: Wist je dat Tear stain wipes fijne doekjes zijn voor traanstrepen
en andere vlekjes? Pag 9.
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SHAMPOO
Waarom een natuurlijke shampoo speciaal voor de hond of kat? Shampoos voor mensen sluiten
niet aan op de zuurgraad van de huid van je huisdier. Vaak zijn ze ook te agressief en te zout,
waardoor de vetlaag wordt aangetast en de dierenhuid uitdroogt en schilferig wordt.
Babyshampoos zijn niet sterk genoeg om de dierenvacht effectief te reinigen. De shampoos van
ESPREE zijn te verdunnen, zuinig in gebruik en ook zeer goed in te zetten in de trimsalon!

Aloë oatbath medicated shampoo (355 ml)
Een droge, gevoelige en geprikkelde huid kan gekmakend zijn
voor een hond of kat. Deze milde effectieve shampoo, gevuld met
Haver, eiwitten en Aloë vera, herstelt de natuurlijke balans, reinigt
en verzacht de huid en vacht en kalmeert het dier.
Tipje: Denk aan de Oatmeal baking soda wipes voor huid- en
vachtreiniging tussen wasbeurten door. Pag 8.

Hypo allergenic shampoo (355 ml)
Een natuurlijk reinigende shampoo voor dieren met een gevoelige
huid en vacht. Prikt niet in de ogen. Door Aloë vera, Vitaminen A,
D en E en Kokosnoot is de kans op een huidreactie gering.
Voedt de huid!

Puppy & kitten shampoo (355 ml)
Een milde, niet prikkelende shampoo, die veilig is voor gevoelige
dieren. Zoals pups en kittens, maar ook voor zogende of dragende
teven of poezen, of dieren met een gevoelige huid. Met Aloë vera.
Prikt niet in de ogen. Het is niet nodig om het dier te drogen.
Ook verkrijgbaar als cologne (118 ml).
Tipje: Denk ook aan de Puppy pet care wipes die superhandig zijn
voor pups en kittens die hun pap nog niet zo netjes eten
of nog niet zindelijk zijn. Pag 9.

Tea tree & aloe shampoo (355 ml)
Dé effectieve shampoo die uitstekend toegepast kan worden bij
(langharige) honden met een rode, droge huid of met haarverlies.
Deze shampoo werkt verzachtend op de huid. Verdun de shampoo
met warm water, masseer goed in, vijf minuten laten intrekken en
uitspoelen. Ook goed te combineren met de verzorgende en
verzachtende Tea tree & aloe wipes. Pag 9.
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Rainforest shampoo (355 ml)
De speciale formule van deze shampoo zorgt voor een grondige
reiniging en een glanzende huid en vacht. De heerlijke geur blijft lang
hangen. Een echte favoriet!

Ook verkrijgbaar als conditioner (355 ml), cologne (118 ml)
& gallon (3,79 L) en als wipes ( 50 st). Pag 9.

Shampoo & conditioner in one (355 ml)
Dé ideale combinatie! In één wasbeurt zorgt deze in One shampoo
en conditioner voor een goede reiniging en een mooie glanzende en
makkelijk, doorkambare vacht. Spoel de shampoo en conditioner uit
met lauw water. Veilig voor pups en kittens.

Ook verkrijgbaar in gallon (3,79 L).

ALLEEN VOOR DE HOND c
Bright white shampoo (355 ml)
Kleur oplichtende en kleur versterkende shampoo zonder
bleekmiddel. Voor een glanzende, lichte vacht van
witte of lichtgekleurde honden. Werkt tevens verzachtend op de huid.

Energee plus ‘dirty dog’ shampoo (355 ml)
Een natuurlijke diep reinigende en geur verdrijvende shampoo!
Zelfs de smerigste honden worden glanzend schoon.

Perfect calm lavender shampoo (355 ml)
Bevat Lavendel en Kamille en is ideaal voor honden die onrustig
worden van een wasbeurt.

Silky show shampoo (355 ml)
Vooral voor (middel)langharige honden. De zijdeproteïnen in de Silky
show shampoo geven een schitterende glans. Bij langharige honden is
het aan te raden deze shampoo te combineren met

Silky show conditioner (355 ml)
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Bumper & Fender @newfy.brothers

Simple shed shampoo (355 ml)
Vrijwel iedere hondenbezitter kent de periodes waarin het haar in
grote plukken door het huis zweeft en een hond bij elke aai een halve
vacht lijkt te verliezen. Simple shed shampoo is de ideale shampoo om
in te zetten in de ruiperiode. Het zorgt ervoor dat loszittend haar
makkelijker wordt uitgespoeld waardoor de verharing sneller gaat.
Vooral haren die normaliter aan de huid blijven plakken worden
gemakkelijk verwijderd. Bij honden met een dubbele vacht zorgt
Simple shed shampoo ervoor dat een hond zijn hitte beter kwijt kan in
de zomermaanden.
Ook zeer goed inzetbaar bij honden met een
geprikkelde huid tijdens de verharing.
Niet voor honden die niet verharen, zoals Poedels en Bichons.
Goed in combinatie te gebruiken met de Simple shed & static
Spray (355 ml). Ook verkrijgbaar in gallon (3,79 ltr)

Simple shed treatment (3,79 ltr)
Voor honden waarbij het continue verharen het baasje tot wanhoop
brengt. Werkt sterker dan de Simple shed shampoo.
Alleen verkrijgbaar in gallon.
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SPECIAAL VOOR DE KAT
Energee plus cat shampoo (355 ml)
Net als honden kunnen ook katten lekker vies worden. Energee plus cat
shampoo is de natuurlijke shampoo die ontvet, diep reinigt en een
heerlijke geur achterlaat.

Purr ‘N Natural cat & kitten foam shampoo (148 ml)
Een heerlijk ruikende droogshampoo. Erg handig voor de kat die niet
van water houdt! Wrijf het schuim in de vacht en masseer lekker in.
Haal vervolgens een vochtige doek over de vacht heen.
Deze schuimshampoo hoeft niet uitgespoeld te worden.

Wipes
Laat die oude handdoek toch links liggen en gebruik de heerlijk
geurende en vochtige wipes van ESPREE om in een handomdraai
jouw viervoeter weer fris en fruitig te maken.

Blueberry bliss wipes (50st)
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Fijne doekjes om de snoet schoon te maken, vlekken te verwijderen en
geuren te maskeren. Geschikt voor alle huid- en vachttypen.

Ear care wipes (60st)
Ideale schoonmaakdoekjes voor de oren van de hond.
Gebruik om het oor inwendig schoon te maken Ear care cleaner
of PUUR Auris / Oor 30 ml druppels. Om de oorschelp schoon te
maken gebruik deze Ear care wipes. Goed in te zetten bij veel oorsmeer,
nadat het oor inwendig is gereinigd, na rollebollen in het zand en/of
na het zwemmen.

Oatmeal baking soda wipes (50st)
Vochtige doekjes met onder andere Haver en Aloë vera ter
ondersteuning van een gevoelige huid. De vochtige doekjes maken
schoon, maskeren vieze luchtjes, kalmeren
de onrustige huid en hydrateren.
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Paw wipes (50st)
Dé vochtige doekjes om de pootjes goed te reinigen! Juist na een
wandeling door het bos met modder en takjes of na een lange
strandwandeling. Handig voor in de auto of op de mat bij de voordeur.
Hebben de voetzooltjes veel te verduren gehad?
Masseer ze lekker in met Paw balm. Pag 4.
Ook als de kussentjes droog zijn.

Puppy pet care wipes (50 st)
Milde, niet prikkelende natte doekjes die gegarandeerd veilig zijn voor
de gevoelige huid van dieren zoals pups en kittens. Maakt de pups
zonder te wassen schoon. Veeg gemakkelijk papvlekken weg en vieze
kont of vieze ogen schoon met deze heerlijk ruikende wipes.
De doekjes geuren naar babypoeder en passen daarom ideaal bij de
Puppy & kitten shampoo en de Puppy & kitten cologne.

Rainforest wipes (50 st)
Zacht en verzorgend voor alle huid- en vachttypen. Rainforest wipes
zijn een heerlijk ruikende aanvulling op de Rainforest producten.

Tea tree & aloe wipes (50st)
Tea tree staat bekend om de helende en verzachtende werking op de
huid. Gebruik deze vochtige doekjes met name bij de schrale,
rode en/of droge huid.

Tear stain wipes (60st)
Doekjes om met name de traanstrepen te verwijderen bij de hond.
Veilig om te gebruiken rondom de ogen. Let op: In tegenstelling tot
Tear stain & spot remover (118 ml) zijn deze doekjes niet geschikt
voor de kat.
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VERZORGENDE SPRAYS

Deze sprays voeden en verzorgen de vacht. Om eenvoudig klitten uit de vacht
te kammen, nare luchtjes te verbloemen of de droge vacht te hydrateren.
Aloe hydrating spray (355 ml)
Werkt vocht inbrengend en hydrateert de (droge) hondenhuid en
-vacht. Daarnaast geeft de spray de hond een heerlijke frisse geur.
Spray niet alleen de vacht goed in, maar houd het haar op
verschillende plaatsen ook opzij, zodat de spray de huid kan bereiken.
De spray kan zowel op een natte als op een
droge vacht worden gebruikt.

Extreme odor eliminating spray (355 ml)
Ruikt de hond niet zo prettig? Geen nood! Deze milde spray zorgt in
een handomdraai voor een frisse geur, zonder dat daar water aan te
pas hoeft te komen. Extreme odor eliminating spray neutraliseert zelfs
de allervieste luchtjes. Het maskeert ook de lucht van teefjes in
aanloop op hun loopsheid. Goed schudden voor gebruik, de vacht
licht insprayen en voor meer effectiviteit in de vacht inmasseren.
Vermijd contact met de ogen.

Detangling & dematting spray (355 ml)
Een heerlijke anti-klitspray die knopen en klitten uit de vacht verwijdert
en niet uitgespoeld hoeft te worden! Ook bij vilten.
Detangling & dematting spray maakt de vacht minder statisch.
Goed schudden en de vacht insprayen voor of na het wassen.

Simple shed & static spray (355 ml)
Een unieke spray die, buiten de seizoensverharing, extreem verharen
tegengaat. Bevat natuurlijke oliën die de huid voeden en verzorgen.
Bij dieren die vaak statisch zijn, jeuk hebben door verharing of die een
snel klittende vacht hebben zorgt deze spray ervoor dat de vacht
makkelijk doorkambaar wordt. Naar behoeven insprayen.
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“Met de Espree producten haal ik het beste uit
de natuur in huis voor mijn Newfoundlanders. “
Carlijn Collaris, Influencer @newfybrothers

“De geneeskrachtige werking van planten
wordt steeds vaker gebruikt om het
lichaam ook van buitenaf te ondersteunen.
Zo bereik je een perfecte balans tussen in-en
uitwendige verzorging van het dier”
Dietske Dijkman, veterinair natuurgeneeskundig therapeut

“Als trimster vind ik het belangrijk om een
shampoo en conditioner te gebruiken die
zowel vacht als huid goed reinigt en verzorgt.”
Donna Dekker, hondentrimster
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Meer weten?
Vraag je dierenspeciaalzaak, dierenarts of -therapeut
of neem contact op met distributeur NML health.
+31 (0) 294 45 58 88
info@nmlhealth.com
www.nmlhealth.com
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