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SHAMPOOS
Algemene Informatie.

Canis-Cosmetics is de distributeur van Ultimutt/Secret Weapon
in Benelux en Frankrijk.

Ultimutt biedt een range van zeer hoge kwalitatieve cosmetische
producten met de klemtoon op het ontgiften, herstellen ,
hydrateren en volume creëren van honden en katten vachten.
De Ultimutt range zijn perfect voor beschadigde vachten,
vachten waarmee je niet direct raad weet, dankzij hun oliën.
De producten hebben als belangrijkste kenmerken dat zijn dat
100% Veganistische zijn en respectvol voor het milieu.

Ze zijn samengesteld uit een basis van een 16-tal plantaardige 
producten, afhankelijk van het doel van de shampoo of 
conditioner.

.Organic Miniral mud & Green Tea

Organische minerale modder en groene thee - bevat Dode

Zee-mineralen, natuurlijke oliën en een dosis Secret Weapon

om de huid en vacht te kalmeren en te voeden. Ideaal voor

“hotspots”, droge of jeukende huid. Laat een natuurlijke

textuur achter en voegt volume toe. Geen andere

conditioner nodig. SLS-vrij, geen chemische formule.

Handgemaakte shampoo.

Gebruiksaanwijzing: Door de sterke concentratie van de

shampoo moet je opletten met de

shampoo/waterverhouding. Aanbevolen is 1/32-35.

Perfect voor ontwollers/dubbele vachten maar dan even de

shampoo laten intrekken voor 5-tal minuten.

Greek yoghurt & Coconut

De combinatie van Griekse Yohgurt en Kokosmelk en een 

voedend ingrediënt. Een rijke, voedende shampoo die de 

gezondheid van de vacht en de huid bevordert, evenals 

volume en ontwarren. Ideaal voor poedels of Bichons en 

geweldig voor honden met een dunne /fijne vachten zoals de 

Maltezer, waar het soms moeilijk kan zijn om het kapsel 

goed af te werken. SLS vri,j geen toegevoegde kleuren. met 

een heerlijke kokosgeur. Handgemaakte shampoo.

De shampoo is een sterk geconcentreerd shampoo-additief,

het is een verzorgend en ontwarrend product dat van nature

voorkomende macadamia-, kokos- en avocado-oliën plus

keratine bevat.

Gebruiksaanwijzing: Door de sterke concentratie van de 

shampoo moet je opletten met de 

shampoo/waterverhouding. Aanbevolen is 1/32-35.

500ml-1000ml en 2500ml



SHAMPOOS
Goat Milk and Honey shampoo

Shampoo van geitenmelk en honing. Verzachtend en

voedend voor de gevoelige huid. Laat de vacht zacht en

zijdeachtig achter. Perfect voor Poedels/Doodles-

vachten als je zijn natuurlijke krul wilt terugkrijgen. SLS-

vrij, geen traan-formule. Handgemaakte shampoo

Gebruiksaanwijzing:  Door de sterke concentratie van de 

shampoo moet je opletten met de 

shampoo/waterverhouding. Aanbevolen is 1/32-35.

.Detox and Repair shampoo

SLS-vrij, ontvet de huid van alle rassen. Verhelderend, wat 

betekent dat het geweldig is voor het verwijderen van 

productresten, onzuiverheden of overtollig talg uit het haar 

en goed voor het kalmeren van geïrriteerde huid. Het is een 

geweldige ontgiftende wasbeurt voor de vacht in de 

wintermaanden. denk maar bv in de wintermaanden aan het 

strooi zout dat in de vachten terecht komt. Helpt ook bij het 

verwijderen van ongewenste geuren die moeilijker uit de 

vacht te krijgen zijn. Bv plekken in de vacht die vaak nat 

worden/blijven door te drinken die dan beginnen te geuren.  

Geen traanformule. Handgemaakte shampoo.

Gebruiksaanwijzing: Door de sterke concentratie van de 

shampoo moet je opletten met de 

shampoo/waterverhouding. Aanbevolen is 1/32-35.

Re-balance Rhassoul Clay

SLS-vrij is uitstekend voor het verwijderen van onzuiver-

heden en gifstoffen. De natuurlijke minerale elementen in 

Rhassoul-klei zullen de vacht reinigen en voeden terwijl het 

haar hydrateert en verzacht. Geeft een mooie glans aan de 

vacht. Het verbetert ook de kruldefinitie en -structuur. Ook 

geschikt voor langharige zijden vachten. 

Gebruiksaanwijzing: Door de sterke concentratie van de 

shampoo moet je opletten met de 

shampoo/waterverhouding. Aanbevolen is 1/32-35.

500ml-1000ml en 2500ml



CONDITIONER
Gebruiksaanwijzing : Je kan de conditioner op 3 
verschillende manieren gebruiken:

1. Puur op de vacht : Na het baden breng je eerst de

shampoo aan en daarna breng je met een zachte

masage de conditioner aan over het hele lichaam van de

hond. Zorg dat de conditioner gelijkmatig verdeeld,

samen met de shampoo wordt en start met niet teveel

product. Je kan daarna nog bij aanbrengen. Anders om

is het moeilijker. Als je teveel product gebruikt, zit het in

de vacht. Was de hond en spoel die daarna uit.

2. Voeg de conditioner toe in je aangemaakte shampoo.

Voeg 10 ml toe aan 1l aangemaakte shampoo. Een

ideale combinatie voor grote ontwol rassen (New

Foundlander en andere) is de combinatie van de vb.

Petuxe 'Deep Clean/hoge waskracht' shampoo of

Ultimutt Detox and Repair met de Ultimutt Intense

Conditioner.

We hebben dit uitvoerig getest met zeer goede

resultaten. Let er op dat je lauw warm water gebruikt

voor het verdunnen van de shampoo met de Ultimutt

intens. Dit zorgt voor een betere samenvloeiing van de

producten. Ook aangeraden van goed te schudden

tijdens het mengen.

3. In spray : Voeg 10ml conditioner toe aan 990 ml

water. Deze combinatie kan je gebruiker om te ontklitten

zonder te wassen of handdoek droog te gebruiken.

.

Ultimutt Intense Conditioner

Ultimutt Intense is een handgemaakt

product. Deze veelzijdige concentraat-

ontklittende conditioner bevat natuurlijke PH

& ION-regelaars plus natuurlijke oliën en

vitamines. Ultimutt Intense werkt om de huid

en het haar te hydrateren en de vacht te

ontwarren, terwijl het ook een mooie schijn

aanbrengt, volume geeft en het droogproces

versnelt. Ultimutt Intense is antistatisch, niet

vet en organisch. Geweldig als een op

zichzelf staand product of gebruikt met

Ultimutt Shampoos en Secret Weapon of

Hypknotic voor extra ontwarring en

conditioneringskracht.

Stoot vuil en kleverige sneeuw af.

De conditioner beschermt de vacht en zijn zeer effectief in het afstoten van vuil en stof. Maak gewoon een spray-oplossing 

van Ultimutt Intense of gebruik Hypknotic en spray het lichaam voor je dagelijkse wandeling in het bos, het park of in de 

sneeuw! stel je voor dat je geen kleverige sneeuwballen meer hebt om mee om te gaan. Alles wat in de vacht is verzameld, 

wordt gemakkelijk uitgeborsteld. Ook geweldig om knopen te voorkomen bij langharige of gekrulde honden die vachten van 

het type 'fleece' dragen.

We weten hoe belangrijk de gezondheid van uw huisdier voor u is, we gebruiken niets dat we zelf niet zouden gebruiken. Al 

onze producten zijn '100% Human grade', wat betekent dat alleen de allerbeste ingrediënten worden gebruikt om 

een optimale huid- en vachtgezondheid te bevorderen.

Kan ook gebruikt worden voor mensen!

500ml-1000ml en 2500ml



MASKS

Algemene Informatie

Een haar -of vachtmasker is een diepe behandeling die
men eenmaal per vaker indien nodig kan worden
aangebracht na het wassen. Sommigen gebruiken het
voor het wassen….maar dat hebben wij ( Canis-
Styling/Cosmetics) nog niet uitgetest.

De mask die bestaat uit bepaalde kleien die zijn gevormd
uit vulkaanische sedimenten die zijn afgebroken in of
nabij natuurlijke watermassa's. De Kleien zijn extreem rijk
aan mineralen en kunnen, afhankelijk van waar ze
vandaan komen, verschillende resultaten op
leveren. Kan eenmaal per maand of vaker indien nodig
worden aangebracht na het wassen.

Gebruiksaanwijzing:

Bij het masker is het niet de bedoeling van het te
verdunnen. Het masker moet puur op de vacht
aangebracht worden .

Zo krijg je het beste resultaat. Verdeel het masker
gelijkmatig over de vacht en laat gedurende 5 tot 10 min
intrekken. Dit zorgt voor een optimale Hydratatie en
verzorging van de vacht. Hierna spoel je het masker
goed uit.

.

French Green Clay Masker

De klei in dit masker is afkomstig van oud gesteente-

afzetting in Frankrijk en is rijk aan sporenmaterialen. Door 

velen beschouwd als genezende eigenschappen, kan dit 

kleimasker worden gebruikt om de bloedsomloop naar het 

huidoppervlakte te stimuleren., de overtollige oliën en 

productopbouw uit de vacht te verwijderen, de poriën 

strakker te maken en zelf de haargroei te stimuleren.

Gecombineerd met onze vocht inbrengende ingrediënten zal

dit masker de vacht verzachten en het kroezen verminderen.

Aangezien de producten gemaakt zijn van 100% natuurlijke

ingrediënten, kan dit ook gebruikt worden bij mensen.

Rhassoul Clay Masker

Deze klei is afkomstig uit het Atlasgebergte van Marocco en 

bevat waardevolle vitaminen en mineralen. Dit uniek masker 

zal de vacht hydrateren en haar natuurlijke oliën vasthouden, 

zijdeglans verhogen en de vacht gezond maken. 

De ontstekingsremmende en antiseptische eigenschappen

zijn ook geweldig voor het kalmeren van de huid en het

verminderen van schilfers.

Aangezien de producten gemaakt zijn van 100% natuurlijke

ingrediënten, kan dit ook gebruikt worden bij mensen.

500ml-1000ml en 2500ml



HYPNOTICS & FACIAL 
PRODUCTS

Hypnotic

Hypknotic Hypoallergene ontklitspray is een veelzijdig

ontwarrend product met argan-, cameliazaad- en zoete

amandelolie plus een zeer milde, in water oplosbare

siliconen

Dit is cyclomethicone. Deze siliconensoort, is niet

schadelijk is en in water oplosbaar en zorgt ervoor dat je

haar luchtig en tegelijkertijd goed doorkambaar blijft.

Hypknotic helpt je om knopen pijnloos uit de vacht van je

huisdier te verwijderen. Hypknotic samen met Secret

Weapon shampoo & conditioner worden gebruikt, beide

producten vullen elkaar prachtig aan, of worden gebruikt

als een op zichzelf staand product om de vacht te

ontklitten en te verzorgen.

Gebruik Hypknotic op een natte of droge vacht tijdens

het trimmen of tussen de trimbeurten door als een

ontwarrende en borstelende spray. Geen plakkerige

opbouw of resten, dus je kunt Hypknotic zo vaak

gebruiken als nodig is en bij het volgende bad wast het

allemaal volledig uit de vacht. Hypknotic is geschikt voor

wie liever veganistische producten gebruikt.

.

Raspberry Facial 

& 
“Original Foam ‘n Away”

Ultimutt Facial scrub is een SLS-vrije formule zonder traan-

vocht die natuurlijke olie bevat met een deels reinigende en

ontvettende werking voor die vieze snuit en gezichten.

Verkrijgbaar in nieuwe frambozengeur of de originele "Foam

‘n Away" met sinaasappel geur.

Het heeft ook als doel de vuile randen rond de oogjes van de 

hond te verwijderen.

Deze producten hebben geen wittende functie voor de 

hondjes met witte vachten waarbij de vacht zwart wordt.

De functies:

• Geen kunstmatige schuimmiddelen

•Hydraterende functie

•Diepe reiniging

•Ontvettend voor de huis en vacht

•sls chemisch vrije formule

Gebruiksaanwijzing:

Breng het schuim op het doekje en wrijf het product op de 

plaatsen die moet net gemaakt worden.

U hoeft het niet uit te spoelen. 

Het is een "leave-in" product.

250ml
250ml



THANK YOU

Nieuwstraat 51

3140 keerbergen

Belgium

015/34.72.10

Email

office@canis-cosmetics.be

www.canis-cosmetics.be

www.canis-cosmetics.fr

www.canis-cosmetics.com

Distributor Ultimutt/Secret Weapon benelux-France-Germany
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