
DE ORIGINELE 
SILICONEN BORSTEL!

SIMPLY THE BEST!

Algemene verwijdering 
van haar.

Intens borstelen, 
masseren, shampoo 

aanbrengen.

Verzorgt de vacht, 
voor een gezond en 
glanzend resultaat. 

Zachte massage, ver-
licht stramme spieren, 

stimuleert de stofwisseling 
en helpt spieren, huid en 
gewrichten te genezen.

Versterkt de vacht en 
stimuleert de lederhuid

Verwijdert haar van 
meubels, tapijten, 

 autostoelen en kleding.

Uitstekend voor 
het aanbrengen 
van shampoo.

Wasbaar in de vaat-
wasser of wasmachine.

Swiscomed AG · Switzerland
info@petandme.ch
www.petandme.ch

SWISS MADE

REVOLUTIONAIR
verzorgingsborstel
voor katten · honden ·
kleine huisdieren 

Goedgekeurd 
door dierenartsen

ALLEEN DE ORIGINELE PET+ME®

IS ZO MULTIFUNCTIONEEL!

Find us on Facebook:
fb.com/petandme.ch



HUID & HAAR VAN HONDEN

primaire 
haarschacht

secundaire 
haarschachten

papil

apocriene 
zweetklier

talgklier

RASSPECIFIEK
Net zoals menselijk haar varieert ook het 
haar van onze huisdieren. Het vergde 
jarenlang diepgaand wetenschappe-
lijk onderzoek om het juiste design te 
creëren voor de pet+me®-borstel en 
doeltreff end te zijn voor rasspecifi eke 
haar- en vachttypes, met de aangewe-
zen noppenlengte, siliconenhardheid en 
veiligheid voor de huisdieren. Dit omvat 
zowel korte, weerbarstige vachttypes 
en zijdeachtige, lange haren zonder on-
dervacht als zeer dichte vacht met een 
zware ondervacht. pet+me® is er niet 
alleen voor katten en honden: er is een 
borstel voor alle dieren met vacht, zoals 
cavia’s, konijnen, hamsters, fretten en 
zelfs paarden. 

VEILIG & DOELTREFFEND
De pet+me®-borstels worden uitslui-
tend vervaardigd in de Verenigde 
Staten en Zwitserland, en bestaan 
gegarandeerd uit 100% zuivere silico-
ne van medische kwaliteit. Bovendien 
worden in het productieproces enkele 
zuivere, veilige kleuren gebruikt. Deze 
fl exibele borstels zijn zacht op gevoeli-
ge huid, maar uiterst doeltreff end voor 
het  verwijderen van haar en schilfers. 
pet+me® wordt aanbevolen door die-
renartsen en kwekers, en kan ook zonder 
probleem worden gebruikt rond gevoeli-
ge zones, zoals de ogen, de oren, de muil 
en de onderbuik. Ook kinderen kunnen 
er veilig een dier mee borstelen, zonder 
gevaar voor kind of dier. 

MULTIFUNCTIONEEL
De kant met langere noppen wordt ge-
bruikt voor een optimale verwijdering 
van haar en schilfers bij honden en bij 
katten.
Honden; hebben talgklieren aan de haar-
wortels. Wanneer de bovenste laag over-
tollig talg droogt en verhardt, ontstaan 
schilfers, die een onaangenaam ruikende 
laag vormen. Deze laag zorgt vaak voor 
vervelende jeuk, zodat de hond zich voort-
durend krabt en ongemakkelijk voelt.
Katten; hebben een droge huid en 
huidschilfers. Katten verzorgen zichzelf, 
maar de overtollige losse haren worden 
vaak ingeslikt, wat haarballen veroor-
zaakt. Sommige zones kunnen katten 
ook niet goed bij.
Dit is ook de kant die gebruikt wordt voor 
massagedoeleinden. Met de pet+me® 
kan veilig druk worden uitgeoefend om 
de bloedcirculatie te stimuleren en een 
gezonde, glanzende vacht te bevorderen.
De kant met de kortere noppen wordt 
nat of droog gebruikt om losse haren 
te verwijderen van het oppervlak van 
de vacht van het dier. Deze kant is ook 
uitstekend voor het verwijderen van 
haar van stoff ering, tapijten en stoff en. 
Door druk uit te oefenen kunt u zelfs de 
kortste haren of pluisjes verwijderen. De 
borstel werkt ook uitstekend op de stof 
van autostoelen! 

PIJNLOOS TALG VERWIJDEREN
Honden hebben talgklieren aan de haar-
wortels. Wanneer de bovenste laag van 
overtollig talg droogt en verhardt, vormen 
schilfers een jeukende en onaangenaam 
ruikende laag.

Er kan stevige druk worden uitgeoefend 
zonder het dier pijn te doen. De pet+me® is 
in staat is om vastgekoekte talg te bereiken 
en los te maken.

De losgemaakte talg zal aan de siliconen-
borstel blijven hangen.

De stinkende, irriterende talg 
wordt verwijderd. Zo kan de 
huid ademen, waardoor de vacht 
schoon, gezond en glanzend is. 

EENVOUDIG TE REINIGEN
pet+me® schoonmaken gaat bijzonder 
makkelijk. Houd de borstel gewoon 
onder stromend water en spoel. Voor 
een grondige was- en schoonmaak-
beurt doet u de borstel gewoon in de 
vaatwasser of wasmachine. De borstel 
is bestand tegen zeer heet water. De 
silicone van medische kwaliteit van 
pet+me® kan temperaturen aan tot 
120  °C. Deze duurzame borstels zien 
er achteraf weer als nieuw uit en be-
schikken gegarandeerd over een lange 
levensduur, zonder verkleuren, barsten 
of breken. 

NATTE TOEPASSINGEN
Wanneer pet+me® nat is, glijdt de bor-
stel gemakkelijk door de vacht en wordt 
een magnetisch eff ect gecreëerd om ha-
ren en huidschilfers te verwijderen. 
Omdat kattenvacht statische elektriciteit 
kan veroorzaken, raden we aan om de 
borstel voor de eerste paar bewegingen 
licht te bevochtigen, voor meer comfort 
voor uw huisdier. 
Het badmoment is het perfecte ogenblik 
voor pet+me®. De kant met de lange 
noppen van de borstel helpt om sham-
poo diep en gelijkmatig te verspreiden 
over de volledige vacht van uw huisdier. 
De borstel wordt speciaal aanbevolen 
en is zeer doeltreff end bij gebruik van 
medicinale shampoos. 

BLAUWE BORSTEL - SOFT SILICONE - voor:
• KATTEN met kort haar 
• KONIJNEN, alle haartypes 
•  HONDEN van kleine rassen met weinig 

of geen ondervacht 
•  Alle andere kleine dieren

GROENE BORSTEL - SOFT SILICONE - voor:
• KATTEN met lang haar 
• KATTEN met dik haar en ondervacht 
•  HONDEN van kleine rassen met

zijdeachtige, lange haren en een
zachte ondervacht

RODE BORSTEL - FIRM SILICONE - voor:
• HONDEN van grote rassen 
• HONDEN met lang haar 
• HONDEN met dubbele vacht 
•  HONDEN met dikke vacht en ondervacht

GELE BORSTEL - MEDIUM SILICONE - voor:
•  HONDEN, de meeste kortharige types 
•  HONDEN met kort, dik haar 
•  Honden met korte, weerbarstige vacht 
•  HONDEN met lang zijdeachtig haar en

zachte ondervacht 

HUID & HAAR 
VAN HONDEN

ALLEEN HET BESTE IS GOED GENOEG VOOR UW HUISDIER!


