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“Uiteindelijk wilt u voor uw huisdier toch het beste!”

Uiteindelijk wil u voor uw huisdier toch het beste!

JP 061
JP 062
JP 063

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

PUPPY/KITTEN SHAMPOO
Deze frisse en milde shampoo kunt u
gebruiken vanaf 5 dagen.
Jean Peau puppy / kitten shampoo is een geconcentreerde
milde shampoo, die uitermate
geschikt is voor uw puppy of kitten. U kunt de shampoo
al gebruiken als uw puppy of kitten 5 dagen oud is. Deze
shampoo heeft een frisse geur en een neutrale p.h. waarde
die de vetlaag niet aantast, maar waar nodig verbetert. De
shampoo geeft de vacht een natuurlijke glans en heeft een
verzorgende werking.

JP 004
JP 005
JP 006

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

CONDITIE SHAMPOO
Ter bescherming van huid- en vachtproblemen van
allerlei aard.
Deze shampoo is vervaardigd voor iedere vacht die, door
welke oorzaak dan ook, in een mindere conditie is. Een
combinatie van voedende kruidenextracten, plantaardige- en
dierlijke oliën en vitaminen zorgt ervoor, dat zowel de huid
als de vacht binnen afzienbare tijd in optimale conditie zijn.
Bovendien is deze shampoo in het bijzonder aan te bevelen
voor rassen met een vacht die van nature lang en afhangend
dient te zijn.

JP 038
JP 039
JP 040

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

VLOWEG SHAMPOO
Voor het natuurlijk verwijderen van parasieten.
Met deze speciaal ontwikkelde shampoo bent u in staat uw
hond / kat op natuurlijke wijze vlovrij te krijgen. Door zijn
unieke samenstelling, met als belangrijkste bestandsdelen
een aantal etherische oliën, kunt u deze shampoo al bij
pups of kitten vanaf 5 weken gebruiken. De shampoo is
absoluut onschadelijk voor de huid en de vacht en heeft
in sommige gevallen zelfs een gunstige invloed op huiden vachtproblemen. Daarnaast heeft deze shampoo een
terugvettende werking, die in zijn soort uniek is.
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JP 001
JP 002
JP 003

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

UNIVERSEEL SHAMPOO
Voor de regelmatige wasbeurt.
Een milde en zeer geconcentreerde shampoo op natuurlijke
basis, die dankzij de prettige geur en enkele hypoallergenen
ingrediënten uitermate geschikt is voor de regelmatige
wasbeurt. Door de combinatie van plantaardige oliën en
voedende plantenextracten is de shampoo makkelijker
uitspoelbaar en de vacht nadien sneller droog. Deze shampoo
is tevens heel geschikt voor de eerste reinigende wasbeurt ter
voorbereiding op de verzorgende wasbeurt.

JP 007
JP 008
JP 009

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

GLANS SHAMPOO
Indien de vachtkleur geaccentueerd moet worden.
Deze verzorgende shampoo heeft als prettige bijkomstigheid,
dat het de vacht niet alleen meer glans geeft, maar ook
warmer van kleur maakt. In tegenstelling tot de meeste
andere “kleurshampoos” is hij echter in principe voor
iedere vachtkleur te gebruiken, omdat deze shampoo
geen kleurstoffen bevat, maar door toevoeging van
plantenextracten een gunstige invloed heeft op de
pigmentvorming.

JP 064
JP 065
JP 066

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

ZWAVELTEER SHAMPOO
Een natuurlijke shampoo voor eczeem, schimmel,
schilfers, en andere huidproblemen.
Een medicinale shampoo op natuurlijke basis die geschikt is
voor huisdieren met huid – en / of vachtproblemen (eczeem
en overige allergieën). De zwavelteer shampoo heeft een
reinigende en helende werking. Voor een effectieve werking
van de shampoo is het raadzaam om de wasbeurt twee maal
te herhalen! Eerste wasbeurt: Na het in masseren van de
shampoo dient men de vacht goed uit te spoelen. Tweede
wasbeurt: Na het in masseren van de vacht dient u de
shampoo ca. 3 min. te laten intrekken en deze daarna goed
uit te spoelen. Deze shampoo heeft een weldadig effect voor
honden die net geplukt zijn.

JP 041
JP 042
JP 033

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

SNEEUWWIT SHAMPOO
Voor iedere vacht waarvan de witte of zilveren kleur
geaccentueerd moet worden.
De ideale shampoo voor iedere vacht die lang en afhangend
dient te zijn. Door zijn voedende werking, waarbij gebruik is
gemaakt van blanke oliën, zorgt deze shampoo voor een vacht
die tot in de haarpunten verzorgd is. Als extra ingrediënt is een
natuurlijke “witmaker” toegevoegd, waardoor dit de shampoo
is voor o.a. maltezer, yorkshire terriërs en perzen in de kleuren
wit, smoke, silver en particolour. Bij een droge of extreem
lange vacht is het raadzaam de shampoo te vermengen met
een beetje kristalolie omdat daarmee de verzorgende werking
nog verder vergroot wordt.

JP 165
JP 166
JP 167

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

SUPER-CARE SHAMPOO
Een shampoo voor alle volle, krullende en
afhangende vachten en kleuren.
Deze shampoo is samengesteld uit natuurlijke kruidenextracten
en speciale blanke olie die uitermate geschikt zijn voor extreme
voeding van de vacht en de doorkambaarheid. Indien nodig
kunt u de super-care creme gebruiken nà deze shampoo voor
een betere conditie van de vacht en tegen de pluizigheid van de
vacht. Het is beter de super-care creme over de vacht te gieten
dan deze in te masseren. De blanke olie geeft een speciale
dimensie aan de vacht. “Deze super-care shampoo is uitermate
geschikt voor de vachten van gecastreerde of gesteriliseerde
huisdieren”.

JP 077
JP 078
JP 079

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

JP 070
JP 071
JP 072

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

TEA TREE SHAMPOO
Voor de regelmatige wasbeurt.
Een milde en zeer geconcentreerde shampoo op natuurlijke
basis, die dankzij de prettige geur en enkele hypoallergenen
ingrediënten uitermate geschikt is voor de regelmatige
wasbeurt. Door de combinatie van plantaardige oliën en
voedende plantenextracten is de shampoo makkelijker
uitspoelbaar en de vacht nadien sneller droog. Deze shampoo
is tevens heel geschikt voor de eerste reinigende wasbeurt ter
voorbereiding op de verzorgende wasbeurt.

JP 080
JP 081
JP 083

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

MINERAL SHAMPOO
Een shampoo speciaal voor ruw- stokharige vachten.
Deze shampoo is speciaal ontwikkeld voor honden en katten
met een ruw- of stokharige vacht. Door de samenstelling
en combinatie van plantenextracten en mineralen is dit een
natuurlijke shampoo. Door de hypo-allergene kwaliteit van
deze shampoo is hij uitermate geschikt voor de pluk- en
trimvachten. Door de diepreinigende werking wordt de vacht
echt goed schoon en door de voedende bestandsdelen weer in
de originele haarstructuur teruggebracht. Als u na het gebruik
van deze shampoo een crèmespoeling gaat gebruiken is de
stug– en hardheid niet meer gegarandeerd, maar het is wel
mogelijk als extra voeding van de vacht tussen de shows.

JP 101
JP 102
JP 103

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

ROMANCE SHAMPOO
Een verzorgende shampoo, voor een betere
doorkambaarheid.

ELEGANCE SHAMPOO
Een shampoo voor alle volle en afhangende vachten
en kleuren.

Deze zeer rijke shampoo geeft door zijn speciaal geselecteerde
ingrediënten een betere doorkambaarheid en een helder
wasresultaat. Hij is daardoor ook zeer geschikt voor witte en
lichte vachten. Daarnaast is deze shampoo in combinatie met
de vachthersteller (crèmespoeling van Jean Peau) bijzonder
goed voor lange afhangende vachten.

Deze shampoo is samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten en speciale amandelolie die uitermate
geschikt zijn voor de voeding van de vacht en de
doorkambaarheid. Indien nodig kunt u de crème exclusief
gebruiken nà deze shampoo voor een betere conditie van
de vacht en tegen de pluizigheid van de vacht. Het is beter
de crème exclusief over de vacht te gieten dan deze in te
masseren. De amandelolie geeft een speciale dimensie aan
de vacht.
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JP 114
JP 115
JP 116

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

DOODLE SHAMPOO
Een shampoo voor alle volle en krullende vachten en
kleuren.

EXCELLENT SHAMPOO
Ter bescherming van huid- en vachtproblemen van
allerlei aard.

Deze shampoo is samengesteld uit natuurlijke kruidenextracten
en speciale blanke olie die uitermate geschikt zijn voor de
voeding van de vacht en de doorkambaarheid. Indien nodig
kunt u de doodle creme gebruiken nà deze shampoo voor een
betere conditie van de vacht en tegen de pluizigheid van de
vacht. Het is beter de doodle creme over de vacht te gieten dan
deze in te masseren. De blanke olie geeft een speciale dimensie
aan de vacht. “Deze doodle shampoo is uitermate geschikt voor
de vachten van gecastreerde of gesteriliseerde huisdieren”

Deze shampoo is vervaardigd voor iedere vacht die, door welke
oorzaak dan ook, in een mindere conditie is. Een combinatie
van voedende kruidenextracten, plantaardige- en dierlijke
oliën en vitaminen zorgt ervoor, dat zowel de huid als de vacht
binnen afzienbare tijd in optimale conditie zijn. Bovendien is
deze shampoo in het bijzonder aan te bevelen voor rassen met
een vacht die van nature lang en afhangend dient te zijn.

JP 104
JP 105
JP 106

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

JP 168
JP 169
JP 170

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

CRÉME EXCLUSIEF
Een crème die de vacht bijzondere voeding en
doorkambaarheid geeft en antiklit producten bevat.

SUPER-CARE CONDITIONER
Een crème die de vacht bijzondere voeding en
doorkambaarheid geeft en antiklit producten bevat.

Deze crèmespoeling is voorzien van de modernste nieuwe
producten voor het verzorgen van de vacht van uw huisdier.
Door de speciale samenstelling is hij zeer geschikt voor
afhangende en volle vachten van alle structuren. De crème
exclusief is bijzonder geschikt voor gebruik na de elegance
shampoo. Deze zijn op elkaar afgestemd wat betreft
samenstelling. U kunt overwegen om deze crèmespoeling voor
extra bescherming eens niet uit te spoelen maar in de vacht
te laten zitten. Speciaal als uw huisdier veel last heeft van
haarbreuk.

Deze crèmespoeling is voorzien van de modernste nieuwe
producten voor het extreem verzorgen van de vacht van uw
huisdier. Door de speciale samenstelling is hij zeer geschikt
voor krullende en volle vachten van alle structuren. De
super-care creme is bijzonder geschikt voor gebruik na de
super-care shampoo. Deze zijn op elkaar afgestemd wat betreft
samenstelling. U kunt overwegen om deze crèmespoeling voor
extra bescherming eens niet uit te spoelen maar in de vacht
te laten zitten. Speciaal als uw huisdier veel last heeft van
haarbreuk. “Deze super-care creme is uitermate geschikt voor
de vachten van gecastreerde of gesteriliseerde huisdieren”.

JP 010
JP 011
JP 012

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

VACHTHERSTELLER
Ter bestrijding van extreme huid- en vachtproblemen.
Deze speciaal ontwikkelde crèmespoeling heeft door de unieke
combinatie van planten- en kruidenextracten, dierlijke olie
en vitamine een gunstige invloed op de beschadigde huid en
vacht. Tevens is deze door de enorm voedende werking prima
te gebruiken voor vachten die van nature lang en afhangend
dienen te zijn.
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JP 058
JP 059
JP 060

JP 117
JP 118
JP 119

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

DOODLE CREME
Een crème die de vacht bijzondere voeding en
doorkambaarheid geeft en antiklit producten bevat.
Deze crèmespoeling is voorzien van de modernste nieuwe
producten voor het verzorgen van de vacht van uw huisdier.
Door de speciale samenstelling is hij zeer geschikt voor
krullende en volle vachten van alle structuren. De doodle creme
is bijzonder geschikt voor gebruik na de doodle shampoo. Deze
zijn op elkaar afgestemd wat betreft samenstelling. U kunt
overwegen om deze crèmespoeling voor extra bescherming
eens niet uit te spoelen maar in de vacht te laten zitten. Speciaal
als uw huisdier veel last heeft van haarbreuk. “Deze doodle
creme is uitermate geschikt voor de vachten van gecastreerde
of gesteriliseerde huisdieren”

JP 013
JP 014
JP 015

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

JP 067
JP 068
JP 069

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

VACHTVERHARDER
Indien de vacht binnen korte tijd weer stevig dient
te zijn.

TANGLE REPAIR
Voor het doorkammen en ontklitten van de vacht. Te
gebruiken als een lotion.

Deze crèmespoeling is te gebruiken voor vachten, waarvan de
stevigheid van de vacht behouden moet blijven. Hierbij wordt
gedacht aan ruwharige vachten zoals bijvoorbeeld terriërs,
maar ook bij bijvoorbeeld poedels en perzen zorgt deze
crèmespoeling voor het snel terugkeren van de stevigheid in
de vacht.

Tangle repair is een fijne doorkamspray die tevens een
ontklittende werking heeft. U kunt het als kamhulp gebruiken,
maar ook als een lotion met een verzorgende werking. Vindt u
in de vacht een vervilting, dan kunt u de spray rechtstreeks op
de vervilte plaats aanbrengen, even in laten werken en daarna
voorzichtig uitkammen. Tangle repair is ook geschikt voor witte
en lichtkleurige vachten door de toevoeging van een kleurloze
olie.

JP 016
JP 017
JP 018

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

VERZORGINGSLOTION
Voor de optimale verzorging tussen de wasbeurten
door.
Deze lotion is speciaal ontwikkeld om de huid en de vacht,
tussen de wasbeurten door, optimaal te verzorgen. Daarnaast
is hij uitstekend te gebruiken als doorkamspray en haalt
deze verzorgingslotion, bij regelmatige gebruik, de vaak nare
“hondenlucht” weg. Bij perzische katten is het raadzaam de
Verzorgingslotion niet rechtstreeks op de vacht maar eerst
op een zachte borstel te spuiten, waarna u het door de vacht
borstelt.

JP 025
JP 026
JP 027
JP 028

JP 044
JP 045
JP 046
JP 047

50 ml.
200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

KRISTALOLIE
Een blanke multifunctionele olie.
Een verzorgende olie, die de vacht absoluut niet verkleurt.
Hierdoor is de olie prima te gebruiken voor bijvoorbeeld
papilloteren of als crèmebehandeling na het wassen. Deze olie
kunt u ook mengen door alle andere producten van Jean Peau.

50 ml.
200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

OOGVERZORGER
Voor een complete oogverzorging.
Dé oogreiniger, die niet alleen reinigt, maar ook verstoppingen
in de traanbuis wegneemt. Door regelmatig, in het begin
drie tot vier maal per dag, zowel in als rondom de ogen
een aantal druppels van de oogverzorger te doen, zorgt u
ervoor dat de traanvochtafscheiding helder wordt en de
rode plekken rondom de ogen langzaam verdwijnen. Door de
oxidatieremmende werking is dit product niet alleen rond de
ogen te gebruiken, maar ook op plaatsen die als gevolg van
regelmatig likken donkerder zijn geworden.
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OORVERZORGER
We hebben als Jean Peau een zachte emulsie ontwikkeld, waarbij wij getracht
hebben zoveel mogelijk in te spelen op het noodzakelijke onderhoud van het
oor.

JP 48
JP 49

50 ml.
500 ml.

REINIGING VAN DE OREN.
De oren van de hond en de kat zijn erg gevoelig en soms wordt dan ook weerstand geboden
tegen het vaak aanraken of tegen de behandeling ervan. Toch is het af en toe nodig de oren
te inspecteren en schoon te maken. Vuil en oorsmeer dat zich ophoopt moet verwijderd
worden en een eventuele infectie moet worden behandeld. De gehoorgang kan geïnfecteerd
worden door verschillende organismen, zoals bacteriën of schimmels. Verwaarlozing van een
ontsteking kan leiden tot aantasting van het trommelvlies. Zou dit gebeuren dan kunnen ook
delen van het inwendige oor schade oplopen. Dat kan veel pijn, storingen in het evenwicht en
zelfs doofheid tot gevolg hebben.
DAAROM: Reinig regelmatig de oren van uw huisdieren. Dit kan door middel van onze
oorverzorger.
WAAROM: Het is noodzakelijk dat een product goed kan indringen, dat het klevend genoeg is
om het vuil en oorsmeer goed te kunnen opnemen en dat er voldoende concentraat aanwezig
is om een eventuele oorstop te laten oplossen. Ons product voldoet dan ook aan deze
eisen. Onze huisdieren kunnen als protest met hoofd en oorschelpen gaan schudden om het
toegediende product te verwijderen. Dit is een zeer normaal gedragspatroon.
We kunnen de reiniging van het oor opsplitsen in 3 delen:
1. De reiniging van de oorschelp.
2. De reiniging van de gehoorgang.
3. Ontvetten van het oor.
1. Reiniging van de oorschelp.
Neem een doekje of wattenschijfje met een kleine hoeveelheid product en reinig zorgvuldig
de oorschelp. Men kan best het doekje rond de wijsvinger winden om zo het vuil en de
overmatige hoeveelheid oorsmeer te verwijderen. Het wattenschijfje kunnen we met de
hand of met het pincet hanteren, naar eigen keuze. Plooien die we met de vinger niet kunnen
bereiken, worden schoongemaakt met een wattenstaafje, gedrenkt in het product.
2. Reiniging van de gehoorgang.
Breng een weinig product in de gehoorgang aan. Masseer zeer goed de basis van het oor,
terwijl we met de andere hand de punt van het oor vasthouden. Reinig de gehoorgang met
een wattenstaafje, liefst in de gehoorgang aanbrengen, parallel aan de zijkant van de kop,
zodat we het trommelvlies niet kunnen beschadigen, of door middel van een zacht doekje.
3. Ontvetten van het oor.
Oogverzorger van Jean Peau aanbrengen in het oor, deze even in masseren zodat het
overtollig oorsmeer het oor verlaat. Daarna terugvetten met de oorverzorger.

Oorproblemen? (Ontstekingen, oormijt enz)

Maak de gehoorgang schoon door er wat oogverzorger in te druppelen. Door het oor te
masseren zal het overtollige oorsmeer de gehoorgang verlaten. Dit zonodig herhalen.
Vervolgens kunt u met een wattenstaafje dun wat tea tree crème (werkt licht
ontsmettend) in de gehoorgang en oorschelp aanbrengen. Let er hierbij op dat het
wattenstaafje nooit verder dan het watje in het oortje mag worden gebracht (bij kleine
hondjes maximaal tot halverwege het watje). Dit indien nodig ook herhalen.
2-3 keer daags herhalen gedurende 3 tot 4 dagen.
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JP 032
JP 033

200 ml.
1000 ml.

JP 034
JP 035

200 ml.
1000 ml.

GLANSSPRAY
Voor een goed eindresultaat, antistatische spray.

MODELSPRAY
Een praktische haarlak.

Voor honden / katten die regelmatig een show bezoeken
is dit de ideale spray voor een goed eindresultaat. Door de
combinatie van oliën, vitaminen en kruidenextracten zal uw
huisdier na gebruik een vacht met een warmere vachtkleur
en meer glans hebben. Bij perzische katten is het raadzaam
de glansspray niet rechtsreeks op de vacht, maar eerst op een
zachte borstel te spuiten, waarna u het door de vacht borstelt.

Een product dat door zijn unieke samenstelling de vacht
zichtbaar beter in model houdt, zonder direct voelbaar
aanwezig te zijn. Door de aanwezigheid van harsen is het
raadzaam de modelspray niet op de plekken te gebruiken die
regelmatig vochtig worden (bijvoorbeeld de baard en rond de
bek), daar u hiermee de kans loopt dat de plek hard wordt.
Bij perzische katten is het raadzaam de modelspray niet
rechtstreeks op de vacht, maar eerst op een zachte borstel te
spuiten waarna u het door de vacht borstelt.

JP 036
JP 037

200 ml.
1000 ml.

BORSTELPOEDER
Voor het uitborstelen van stugge vachten van honden
op de show.
Een ideaal poeder voor honden met een stugge vacht die op
de show uitgeborsteld moeten worden. Door de samenstelling
is het in principe voor iedere vachtkleur te gebruiken, waarbij
het de vacht droogt zonder te ontvetten. Voor trimmers is
de borstelpoeder een ideale “plukhulp”. Hierbij dienen de te
plukken delen ingewreven te worden met het borstelpoeder,
waardoor een betere grip op de vacht ontstaat.

JP 075
JP 076

100 ml.
1000 ml.

JP 50 (NR. 50)
JP 51 (NR. 51)
JP 52 (NR. 52)
JP 53 (NR. 53)

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

JP 54 (NR. 50)
JP 55 (NR. 51)
JP 56 (NR. 52)
JP 57 (NR. 53)

100 ml.
100 ml.
100 ml.
100 ml.

PARFUM
De Jean Peau parfums hebben dankzij hun
samenstelling van oliën en proteïne een verzorgende
werking op de huid en vacht. 		
Onze lijn bestaat uit een assortiment van 4 geuren:
Nr. 50 een zachte, speciale geur.
Nr. 51 de Jean Peau geur.
Nr. 52 een eigentijdse geur.
Nr. 53 een frisse, zoete geur.

JP 073
JP 074

100 ml.
1000 ml.

VULVA CLEANER
Ter voorkoming van problemen van en rond de vulva.

VOORHUID CLEANER
Ter voorkoming van voorhuidontsteking bij de hond.

Vulva cleaner is een reinigingsmiddel om de vulva van de
hond op een veilige en zachte manier schoon te maken. Hij
voorkomt problemen zoals vagenitus en schrale huid rond
de vulva. Deze cleaner is zeer geschikt voor de verzorging
van loopse teven, andere drachtige dieren en dieren die
geworpen hebben. Jean Peau vulva cleaner is samengesteld
uit diervriendelijke producten en extra aangevuld met
kruidenextracten.

De penis van de reu ligt in een slijmvliesplooi van de
voorhuid. Deze diepe, warme en vochtige plooi biedt goede
mogelijkheden voor de groei van bacteriën en schimmels
van buitenaf. Ook kunnen de zaad- en urineresten in deze
plooi, in combinatie met de bacteriën en de schimmels, tot
problemen leiden. Een ontsteking of irritatie van de voorhuid
geeft verhoogde slijmafscheiding, waardoor die onhygiënisch
en hinderlijk is. (Likken en vlekken op kleding, meubels, enz.).
Door regelmatig voorhuid cleaner te gebruiken, voorkomt
en herstelt u dit probleem. Jean Peau voorhuid cleaner
is samengesteld uit diervriendelijke producten en extra
aangevuld met kruidenextracten.
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JP 029
JP 030
JP 031

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

VOLUME SHAMPOO
Voor iedere vacht waarbij volume of hardheid
gegarandeerd moet blijven.
De ideale shampoo voor elke vacht waarbij volume of
hardheid gewenst is. Door de werking, die u kunt vergelijken
met een natuurlijk permanent, blijft het bereikte resultaat
langer aanwezig, zelfs nadat de vacht enkele malen is
gewassen met andere shampoos uit ons assortiment. Omdat
de volumeshampoo tevens een verzorgende werking heeft,
is de vacht nadien makkelijker doorkambaar en wordt de
vachtkwaliteit verbeterd.

JP 083
JP 084
JP 085

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

SPECIAL CONDITIONER
Deze crèmespoeling heeft als eigenschap dat het
de originele diepe en warme, zwarte kleur doet
terugkeren.
Dit komt, omdat de crèmespoeling diverse natuurlijke
pigmentverbeteraars bevat. Daarom kunnen diverse vachten,
die zijn aangetast door o.a. zon en licht, weer worden hersteld.
Door de uitermate hoge kwaliteit van de diverse oliën, die in deze
crèmespoeling gebruikt zijn, geeft dat de volgende voordelen:
1. Een goed gevoede vacht met een betere doorkambaarheid bij
langharige huisdieren.
2. De stugge of stokharige vacht van uw huisdier wordt binnen 1 à 2
dagen na het wassen weer hersteld in de originele structuur.
Bij voorkeur dient de vacht eerst te worden gewassen met de
volumeshampoo van Jean Peau.

JP 126
JP 127
JP 128

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

MIRACLE COAT OIL
Voor voeding en bescherming van de vacht.

BERKENLOTION
Voor herstel van een gezonde en glanzende vacht.

Deze kleurloze olie (daardoor ook geschikt voor witte vachten)
geeft een goede bescherming en voeding voor lange vachten
en vachten die tussen de shows door protectie nodig hebben.
Deze olie bij voorkeur aanbrengen met een borstel zodat u een
juiste verdeling krijgt. Met deze olie heeft u ook een goede
bescherming tegen het afbreken van lange vachten. Indien
u de olie wilt uitwassen, kunt u bij het beste de universeel
shampoo van Jean Peau gebruiken.

Deze lotion is samengesteld uit natuurlijke proteïnen en zeer
werkzame voedingsstoffen en sappen van de berkenboom.
Door deze samenstelling geeft de lotion een verfrissende
werking, natuurlijke glans en een versteviging van de
haarschacht.

JP 120
JP 121
JP 122

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

SCRUB
Voor het verwijderen van dode huidcellen.
Zorg dat de huid haarvrij is. Maak deze daarna vochtig
en masseer de scrub gelijkmatig in met ronddraaiende
bewegingen (met hand of spons). Goed afspoelen en drogen,
waarna een nabehandeling mogelijk is met de Jean Peau
crème ter bescherming tegen UV-straling en verbranding en
voor het terugvetten van de huid. Het resultaat wordt niet
alleen bereikt door de korreltjes in het product, maar ook
door de goede samenstelling, waardoor wij een uitstekende
kwaliteit bieden.
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JP 096
JP 097
JP 098

JP 123
JP 124
JP 125

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

CREME
Voor het beschermen en verzorgen van de huid
(haarvrij).
Jean Peau body crème gebruiken op een droge, schone
huid, die vooraf behandeld is met de Jean Peau scrub. Deze
natuurlijke crème dun aanbrengen op de huid en goed
verdelen. Indien nodig herhalen. In de zomer kan dit product
gebruikt worden als bescherming tegen UV-stralen en
verbranding.

JP 099
JP 100

30 ml.
180 ml.

MODELGEL
Deze modelgel wordt gebruikt op vachten van
honden en katten.
Verder wordt deze gebruikt om een stugge vacht goed te
modelleren en eventueel stevigheid te geven. Deze gel
kan gebruikt worden op zowel natte als op droge vachten.
Wanneer de modelgel na enkele dagen geen functie meer
heeft, is het raadzaam om de vacht goed te wassen met een
goede shampoo b.v. de elegance shampoo van Jean Peau.

JP 109
JP 110

175 ml.
1000 ml.

JP 111

50 ml.

DENTIDOG
Gebitsreiniger zonder poetsen of spoelen. Verwijdert
tandplak, tandsteen en slechte adem. Dentidog
beschermt het glazuur.
Gebruiksaanwijzing: Bij voorkeur dit product gebruiken tijdens
de nacht en wel als volgt. Als u het huisdier voor de laatste
keer hebt uit gelaten dan laat u het huisdier nog even iets
drinken om daarna het drinkwater te verwijderen. Dan spuit
u het product in de bek, 1 keer voor kleine dieren en 2 keer
voor wat grotere dieren. Dit laat u de hele nacht intrekken en
inwerken. (Tandsteen is poreus dus het product trekt er in en
maakt het buitenste laagje zacht, week.) De volgende morgen
geeft u het huisdier zijn waterbak terug zodat deze weer kan
drinken, echter geeft u ook een hand droogvoer (brokken).
Deze brokken raspen langs het week geworden tandsteen
en zo gaat er iedere dag een laagje af. Dat is de reden dat de
behandeling met dentidog ook iedere dag herhaald moet
worden voor een optimaal resultaat.

STYLING MOUSSE
Een verzorgende Mousse die een voedende werking
heeft van de huid en vacht en deze verfrist.
Hij geeft indien nodig glans en volume voor diverse
vachtstructuren. Dit product kan gebruikt worden bij
huisdieren vanaf 2 weken. Het aanbrengen kunt u doen met
de hand, of met een haren borstel. Schudden voor gebruik. Bij
kortharen: droog maken met handdoek.

50 ml.
JP 019
JP 020 200 ml.
JP 021 1000 ml.
JP 022 5000 ml.

JP 023
JP 024

30 ml.
180 ml.

KRUIDENOLIE
Heeft een verzachtende werking op bijtplekken.

KRUIDENZALF
Een multifunctionele zalf.

Deze olie, samengesteld uit kruidenextracten, dierlijke olie
en vitaminen heeft een verzorgende werking op bijvoorbeeld
eczeemplekken, een droge huid en vacht en andere
voorkomende huidirritaties. Bij witte en lichtgekleurde vachten
is het beter om de kristalolie te gebruiken. Deze olie kunt u ook
mengen door alle andere producten van Jean Peau.

Deze zalf bevat 80% kruidenextracten, olie en vitaminen en
20% bijenwas, waardoor de zalf makkelijk aan te brengen
en te verdelen is. Een multifunctionele zalf, die behalve op
bijvoorbeeld eczeemplekken, ook prima als beschermde zalf
gebruikt kan worden. Door de kruidenzalf met een borstel aan
te brengen zorgt u voor een goede verdeling van het product.
Daarmee wordt een betere bescherming bewerkstelligd van
brosse vachten o.a. van de sky-terriërs.
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JP 146
JP 147
JP 148
JP 149
JP 150

100 ml.
250 ml.
500 ml.
1000 ml.
2500 ml.

VELCOTE
Natuurlijk voedingssupplement. Uiterst doelmatig
middel tegen hardnekkige huid- en vachtproblemen.
Doffe vacht (blinkende vacht na 3 à 4 dagen), hardnekkig
haaruitval, kale plekken, geïrriteerde of droge schilferende
huid, constante jeuk, verkort de ruiperiode (snel ingroeien
van nieuwe vacht), belet het afbreken of splijten van
de haarpunten, geeft de vacht een diepere kleur
(pigmentverbetering), geeft een grotere vitaliteit en weerstand,
en geeft sneller herstel na het werpen van een nest. Dagelijks
gebruik van Velcote zal de vacht en huid, winter en zomer, in
optimale conditie houden. 			
					
Velcote bevat o.a.: Lecithine, oleic, polysorbaat 80, linoleic,
palmatic, steriek, arachidiek glicerides, tarwekiemolie,
lijnzaadolie. Elke 100 ml. bevat: Vit. A: 20.000 I.E., Vit. D3: 2.000
I.E. Vit. E: 100 I.E. 				
					
Dagelijkse dosis: 				
Katten en kleine honden: 1 tot 2 ml. (1 theelepeltje).
Middelgrote honden: 3 tot 5 ml. (2 theelepeltjes). 		
Grote honden: 5 tot 10 ml. (3 theelepeltjes). 		
Paarden: 10 tot 15 ml. (5 theelepeltjes).

JP 130
JP 131
JP 132

Bakje Rund
Pot Rund.
Emmer Rund

JP 133
JP 134
JP 135

Bakje Lam
Pot Lam
Emmer Lam

TRAINERS
De ideale natuurlijke beloning voor uw huisdier.
Door de samenstelling van granen en puur vlees (geen
vleesmeel) is dit een beloningssnoepje voor uw huisdier
met een hoge acceptatiewaarde. Zonder kleur, geur- en
smaakstoffen. Daarnaast geeft het geen geur in de hand
of kleding en is daarom ideaal als beloning voor de
hondenschool, op cursus of thuis. Verkrijgbaar in diverse
verpakkingen. Dit product is eveneens verkrijgbaar als lam
product.
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JP 143
JP 144
JP 145

90 St.
180 St.
360 St.

K1
Voedingssupplement.
Te gebruiken voor snellere haargroei bij showdieren, bij
hardnekkige haaruitval, bij kale plekken, bij droge en
geïrriteerde huid. K1 is pigmentversterkend en verhoogt de
weerstand tegen ziekten. Het kan tevens gebruikt worden
bij constante jeuk en krabben, bij allergieën en eczema. K1
bevordert en versnelt het herstel na het werpen van een nest.
Bij dagelijks toevoegen aan de voeding zal K1 uw dieren het
hele jaar door in optimale conditie houden. 		
					
Dagelijkse dosis: 				
Katten en kleine honden 1 tot 2 capsules. 		
Middelgrote honden (10-25 kg) 2 tot 4 capsules. 		
Grote honden (25-50 kg) 4 tot 6 capsules.

JP 140
JP 141
JP 142

200 ml.
100 ml.
5000 ml.

ZALMOLIE
Voor huisdieren met droge huid, jeuk, schilfering en
doffe vacht en huisdieren met een slechte verharing.
Het product, een voedingssupplement, is rijk aan diverse
vetzuren nl. Omega 3 en Omega 6.
Toepassing:
Kleine huisdieren 1 pompje
Middel grote huisdieren 2 pompjes
Grote huisdieren 3 pompjes

JP 172
JP 173
JP 174

500 ml.
1000 ml.
5000 ml.

FRESH 4 ALL
Fresh 4 All wordt gebruikt als ontgeurder van
ontlasting, urine en andere geuren met overlast.
Ook geschikt voor gebruik bij dierenverblijven voor binnen
en buiten, containers, werpkisten, sanitair en afvoeren. Niet
schadelijk voor dier, mens en plant. Biologisch afbreekbaar.
Dosering: 1 deel product oplossen in 10 delen water, dan
verstuiven.
Bij grote overlast kunt u het ook puur gebruiken: Een kleine
hoeveelheid op een schoteltje doen en 2 à 3 schoteltjes
plaatsen in de te ontgeuren ruimte. Na enkele dagen fresh 4 all
vervangen tot de geur verdwenen is..

JP 179
JP 180

1000 ml.
5000 ml.

100% CLEAN
Voor de grondige reiniging.
Dit schoonmaakmiddel heeft een desinfecterende werking
en kan daardoor gebruikt worden voor het schoonmaken
van trimsalons, benches en kattenbakken. Kortom: de hele
omgeving van uw huisdier wordt grondig gereinigd. Tevens
verdund te gebruiken als spray.

JP 175
JP 176

200 ml.
1000 ml.

HANDSCHOON
Dit product is alleen voor gebruik bij mensen.
U kunt dit product gebruiken om uw handen te wassen zonder
water. Het wordt o.a. gebruikt bij vachtverzorging met olie als
er geen water beschikbaar is om uw handen mee te wassen
of als u uw hond of kat op dat moment niet alleen kunt laten.
Daarnaast wordt het ook door fokkers gebruikt zodat hun
klanten de handen kunnen wassen alvorens een puppy / kitten
vast te houden. Hiermee beschermt het de puppy / kitten
tegen eventuele ziekten.

JP 177
JP 178

1000 ml.
5000 ml.

CLEAN & CLEAN
Clean & Clean is een milieuvriendelijke reiniger, die
ontgeurt, ontsmet en verfrist.
Het geeft geen nevenwerkingen, bevat geen giftige
bestanddelen en is natuurlijk onschadelijk voor mensen,
dieren en planten.
Toepassingen: In woningen, kantoren, werkplaatsen, toiletten,
muffe en vochtige plaatsen, gesloten en onvoldoende
geluchte ruimtes. Ook is het mogelijk om het product in de
verdampingsbakjes van de radiatoren te doen. Dit geeft dan
een verfrissende geur. Verder is het ideaal om dit te gebruiken
in combinatie met een hogedrukreiniger voor het ontsmetten
van de buitenverblijven van dieren.
Gebruiksaanwijzing:
3 doppen product (± 20 ml) oplossen in een emmer (10 ltr.)
water.
Dit is een fijn schoonmaakmiddel.
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JP 090
JP 091

100 ml.
1000 ml.

TEA TREE SPRAY
Wat is Tea Tree Spray?
Tea Tree spray wordt gemaakt van roos-hydrolaat, etherische
oliën en emulgator. Roos-hydrolaat is het water, dat overblijft
na het distilleren van rozen. Dit water bevat nog een klein
percentage rozenolie. De etherische oliën van Tea Tree,
eucalyptus, petitgrian, geranium en raventsare zijn met een
natuurlijke emulgator opgelost in het roos-hydrolaat.
Wat kun je met Tea Tree Spray?
Mensen & dieren:
• Als ontsmettende spray voor de voeten en handen.
• Preventief gebruik bij het betreden van openbare
zwemgelegenheden,
sauna’s etc.
• Als bescherming voor het oplopen van wrattenvirus en
schimmelinfecties.
• Verkoelend en desinfecterend bij lichte verbrandingen en
zonnebrand.
• Insectenbeten en brandnetels.
• Bovendien biedt het bescherming tegen muggen en vliegen.
• Ook te gebruiken als natuurlijke deodorant.
• Sprayen op de plekken waar door jeuk wordt gekrabd.
• Als luchtverfrisser, geurverdrijver en desinfectans.
• Als onderdeel van een effectieve natuurlijke
vlooienbestrijding.
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JP 086
JP 087
JP 088
JP 089

5 ml.
10 ml.
20 ml.
50 ml.

TEA TREE OLIE
Een multifunctionele, aromatische olie o.a. te
gebruiken is voor:
• Schimmels
• Jeuk en schurft
• Vlooien en teken (zowel ter behandeling als ter voorkoming)
• Ook voor mensen: bij griep en verkoudheid, insectenbeten,
euszweertjes, puistjes, koortslip, keelpijn, wratten, keelpijn,
wintervoeten en –handen, snij– en schaafwonden,
zweetvoeten en
verstuikingen.

JP 092 30 ml. groen
30 ml. wit
JP 093
JP 094 180 ml. groen
180
ml. wit
JP 095

TEA TREE CRÈME
Een multifunctionele crème.
Tea Tree Crème is een product dat huid- en vacht problemen
en goed herstel geeft, dat wil zeggen een goede reiniging en
desinfectie van het probleem. De crème is zeer zacht voor de
huid zodat het huisdier geen aanleiding heeft om te krabben.
Zo ziet u binnen afzienbare tijd een bevredigend resultaat.
Tijdens de behandeling kunt u de vacht wassen met de
zwavelteer shampoo van Jean Peau, omdat deze producten
speciaal op elkaar zijn afgestemd. Verkrijgbaar in wit en
natuurlijk groen.

TOEPASSING VAN TEA TREE
Etherische oliën is de verzamelnaam
voor de aromatische koolwaterstoffen
die van nature voorkomen in planten,
bomen, struiken, bloemen, harsen en
wortels. Deze etherische oliën hebben
de taak om de plant te beschermen
tegen ziektes, infecties en
beschadigingen. Ook worden door de
specifieke geur insecten aangetrokken
of afgestoten. De aroma’s worden
ook wel de ziel of essentie van de
plant genoemd. Elke etherische olie
heeft zo zijn eigen kracht en werking.
In deze eeuw waren het de Franse
artsen Gattefossé en Jean Valnet
die de therische olie gebruikten om
lichamelijk en psychische klachten
te behandelen. Het woord wat ze
gebruikten was Aromatherapie.

Omgeving: Om een vlovrije omgeving te
creëren, mengt U ongeveer 20 druppels Tea
Tree met een halve liter water die U dan via
een plantenspuit kunt verstuiven.

Schimmels

Om een schimmelvrije ruimte te creëren,
verdampt U ongeveer 20 druppels Tea Tree
in een kleine hoeveelheid water van een
aromalampje of een verdamper.

Jeuk / Schurft

Inwrijven met Tea Tree, eventueel in
combinatie met olie (b.v. kristalolie van Jean
Peau). Een andere mogelijkheid is inwrijven
met een vochtige spons, met daarop enkele
druppels Tea Tree.

Teken

Doe op de teek een druppel Tea Tree en laat
deze dan twee minuten inwerken. Verwijder
daarna de teek en dep de plaats met Tea
Tree. Voor preventieve behandeling zie
Tea Tree
De aromatherapie beschikt over een effectief rubriek voorkomend.
middel tegen vlooien: Tea Tree olie. Deze
Opmerking: Tea Tree mag ZONDER
olie komt voor in Australië en is al eeuwen
BEZWAAR gebruikt worden op poezen
bekend bij de Bundjabungt Aboriginals om
en teven die drachtig zijn en op kitten en
zijn geneeskrachtige werking. De bladeren
pups vanaf 1 week oud. Inwrijven met een
van de Tea Tree (theeboom) werden
vochtige doek of spons, met daarop enkele
samen met klei fijngewreven en gebruikt
druppels Tea Tree.
voor het behandelen van ontstekingen en
huidaandoeningen. Tea Tree is in Australië
Griep of Verkoudheid
erkend als natuurlijk geneesmiddel en
Neem een bad met 3 druppels Tea Tree,
sinds 1925 wordt dit al wetenschappelijk
eventueel met een draagolie. Dit brengt de
onderzocht. Voor een goede werking is het
transpiratie op gang. Borst en rug inwrijven
noodzakelijk dat u alleen Australische Tea
met Tea Tree vermengd met kristalolie.
Tree olie gebruikt, die aan de strenge norm
Eventueel ook enkele druppels op het
A.S. 2782 - 1985 voldoet.
hoofdkussen.

Vlooien en teken

Voorkomend: Dagelijks in elke oorschelp een
druppel Tea Tree masseren gedurende 2 à
3 weken. Nadien de frequentie aanpassen,
al naar gelang de vlogevoeligheid van uw
huisdier. Deze behandeling start men bij
voorkeur in het voorjaar.

Innemen

Behandelend: Enkele druppels op het hoofd,
in de nek, voor de staartinplanting en in
de liezen. Op een vochtige spons doet u
ongeveer 20 druppels Tea Tree, hiermee
wordt de vacht in gewreven.

Neuszweertjes

Keelpijn

2 maal daags spoelen met 3 tot 6 druppels
Tea Tree in een glas water. Neem kleine
slokjes van een mix met 3 druppels Tea Tree
in een vruchtensap.

Koortslip

Dep 3 maal daags met Tea Tree Olie op de
lip.

Snij- en Schaafwonden

Dep Tea Tree Olie op de open wond.

Wratten

3 Maal daags aanstippen en bedekken met
een pleister.

Zweetvoeten

5 Tot 10 druppels Tea Tree Olie in een warm
voetbad, elke avond 5 minuten baden.

Verstuikingen

De verstuikte plaats inwrijven met een
mengsel van Tea Tree en kristalolie voor
verlichting.

Wintervoeten / handen

2 Maal daags insmeren met Tea Tree Olie.

3 Druppels met een theelepel honing
oplossen in een kop thee.

Insectenbeten

Deppen met Tea Tree, zo nodig herhalen.

Aanstippen met een wattenstaafje.

Puistjes / Acne

3 Maal daags deppen (puur) of spoelen met
6 druppels in warm water.
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JEAN PEAU WASADVIES

Om het beste resultaat met onze producten te
verkrijgen, willen wij u adviseren u te houden
aan het onderstaand wasadvies:
Sprayflacon van 500 ml. vullen in de volgende
verhouding: 1 deel product en 8 delen lauwwarm
water.
Maak vervolgens de vacht nat.
Voordat u de sprayflacon gebruikt deze
verdunning eerst goed schudden alvorens deze op
de natgemaakte vacht te sprayen.
Eerste Wasbeurt: Na het in masseren van de
shampoo dient men de vacht goed uit te spoelen.
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TURDIE
Universeel Shampoo
JP 200
JP 201
JP 202

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Glans Shampoo
JP 209
JP 210
JP 211

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Wit Shampoo
JP 203
JP 204
JP 205

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Volume Shampoo
JP 224
JP 225
JP 226

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Verzorgings Shampoo
JP 212
JP 213
JP 214

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Vlooien Shampoo
JP 206
JP 207
JP 208

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Puppy Shampoo
JP 218
JP 219
JP 220

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Gebruiksaanwijzing Shampoo:						
Maak de vacht van uw huisdier nat en masseer de shampoo in de vacht. U kunt de shampoo eventueel verdunnen
met water door 1 deel shampoo te mengen met 3 delen water. De shampoo na het inmasseren direct uitspoelen met
lauwwarm water. Daarna de wasbeurt herhalen en dan ca. 3 minuten laten intrekken. Dan de vacht weer goed uitspoelen
met lauwwarm water tot de shampoo geheel verdwenen is.

Cremespoeling
JP 215
JP 216
JP 217

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Cremespoeling voor een zachtere vacht die gemakkelijker
uit te kammen is. Kan na elke
wasbeurt gebruikt worden.
Gebruiksaanwijzing: Zorg ervoor dat de vacht goed nat is.
Masseer dan de cremespoeling in de vacht. Meteen daarna uitspoelen met lauwwarm
water. INdien nodig de behandeling nog een keer herhalen.
Droog uw huisdier met lauwwarme lucht.

Lotion
JP 221
JP 222
JP 223

200 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Deze lotion is geschikt om
tussen de was-beurten door
de huid en vacht schoon te
hou-den en hondenluchtjes te
verwijderen. Voor onbeperkt
gebruik.
Gebruiksaanwijzing: U kunt
de lotion aanbrengen via een
borstel of direct op de vacht
sprayen en met een borstel
naborstelen.
(Bijzonder
doeltreffend voor de natte
periodes)
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JP Pennenborstel

JP 506

Lange Tand

JP 505

Middel Tand

JP 503

Middel Tand

JP 507
JP 523

Lange Pin
Korte Pin

JP 504 Korte Tand

JP 521 Borstel Mini div. kleuren

JP Borstel Bristle

JP 508

Ovaal Groot

JP 509

Ovaal Klein

JP 510

Smal

JP 502

Smal

JP Borstel Bristle/Nylon

JP 500
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Ovaal Groot

JP 501

Ovaal Klein

JP Borstel DE LUXE Bristle/Nylon

JP 516

SUPERB Groot
+ Reinigingsborstel

JP 517

CLASSIC Midden
+ Reinigingsborstel

JP 518

MINI Klein

JP 515

MINI Klein

JP Borstel DE LUXE Bristle

JP 513

SUPERB Groot
+ Reinigingsborstel

JP 514

CLASSIC Midden
+ Reinigingsborstel
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Eliminator JP

JP 540
JP 541

Coat King

Smal
Breed

JP 531
JP 532
JP 533
JP 534

Matt Breaker JP

JP 451
JP 452

JP 453

JP Slicker
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8 Messen
12 Messen
20 Messen
26 Messen

JP 547
JP 548

Tiny
Small
Medium
Large

Rood
Blauw

Nageltang

Matt Splitter

Grof
Fijn

JP 620
JP 621
JP 622
JP 623

Mikki

Matt Splitter

JP 549
JP 550

Oranje
Geel

Kam Antistatisch - Met houten handvat

JP 555
JP 556
JP 557
JP 558
JP 559
JP 560

Vlo
Fijn
Middel
Grof
Dubbel
Uitwoller

JP KAMMEN

JP 645 JP kam plat, grof 		

JP 643 JP kam plat, grof, XL

JP 670 JP kam groot,
blauw

JP 672 JP kam klein,
rood

JP 676 JP kam klein,
blauw

JP 671 JP kam groot,
paars

JP 674 JP kam klein,
zwart

JP 673 JP kam klein,
groen

JP 675 JP kam klein,
paars
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Jean Peau VOF
Rafaëlweg 28
6114 BZ Susteren
The Netherlands
Telefoon: +31 (0) 46-4498900
E-mail: info@jeanpeau.com

Website: www.jeanpeau.com
Facebook: facebook.com/jeanpeaunl
Kijk op acties en nieuwtjes

MOST WANTED...!!!
GROOMING PRODUCTS

