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Firma ZOO-ART jest obecna na rynku zoologicznym od 1980 r. Na początku 
swojej działalności przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją pokarmów 

dla drobnych zwierząt domowych oraz akcesoriów zoologicznych.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na kosmetyki dla zwierząt, firma 
ZOO-ART wprowadziła w 1988 r. na polski rynek zoologiczny serię kosmetyków 

dla psów i kotów pod nazwą „AS”, które zostały przyjęte z dużym uznaniem 
wśród klientów polskich i zagranicznych.

  Od ponad czterdziestu lat naszym celem jest utrzymanie jakości i skuteczności 
działania wytwarzanych przez nas produktów.
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AS PREMIUMSERIA AS
Hipoalergiczne szampony dla psów i kotów | 300 mlSzampony dla psów i kotów | 250 ml

SZAMPONY OCHRONNE SZAMPONY OCHRONNE

SZAMPONY PIELĘGNACYJNE SZAMPONY PIELĘGNACYJNE

SZAMPONY ODŻYWCZE SZAMPONY ODŻYWCZE

Szampon dla psów 
AS ANTY INSEKT
Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada wyciągi 
z ziół wspomagające skuteczne z ziół wspomagające skuteczne 
zwalczanie i odstraszanie insektów.

Hipoalergiczny szampon dla psów 
AS PREMIUM  ANTY INSEKT
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada naturalny chlorofil chroniący 
przed alergenami oraz delikatny zapach, niedrażniący 
skóry i obojętny dla psa. Zagęszczona formuła pozwala 
na użycie niewielkiej ilości szamponu. Wyciągi z ziół 
wspomagają skuteczne zwalczanie i odstraszanie insektów.

Hipoalergiczny szampon dla psów 
AS PREMIUM Z OLEJEM NORKOWYM
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada naturalny chlorofil chroniący 
przed alergenami oraz delikatny zapach, niedrażniący skóry 
i obojętny dla psa. Zagęszczona formuła pozwala na 
użycie niewielkiej ilości szamponu. Wykonany na oleju 
norkowym regeneruje, uelastycznia i wygładza sierść  oraz 
powoduje odzyskanie naturalnej gładkości sierści.

Hipoalergiczny szampon dla szczeniąt 
AS PREMIUM JUNIOR
Przeznaczony jest dla szczeniąt i młodych psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada naturalny chlorofil chroniący przed 
alergenami oraz delikatny zapach, niedrażniący skóry i obojętny 
dla psdla psa. Zagęszczona formuła pozwala na użycie niewielkiej ilości 
szamponu. Dzięki delikatnej kompozycji składników nie podrażnia skóry.

Hipoalergiczny szampon dla kotów 
AS PREMIUM ANTY INSEKT
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras kotów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada naturalny chlorofil chroniący przed 
alergenami oraz delikatny zapach, niedrażniący skóry i obojętny 
dla kota. Zagęszczona formuła pozwala na użycie niewielkiej 
ilości szamponu. Wyciągi z ziół wspomagają skuteczne 
zwalczanie i odstraszanie insektów.

Szampon dla psów AS KOLOR 
z ekstraktem z alg morskich
Szampon Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras psów, a w szczególności 
dla tych o ciemnej sierści.  Zawiera 
ekstrakt z alg morskich, który nadaje 
sierści intensywny, ciemny kolor.

Szampon dla psów 
AS Z LANOLINĄ 
Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras psów, a w szczególności 
posiadających długą sierść. Zawiera 
lanolinę, która poprawia elastyczność 
i natłuszcza sierść. i natłuszcza sierść. Po umyciu sierść 
nabiera połysku, staje się miękka 
i łatwa w rozczesywaniu.

Szampon dla psów AS YORK
Szampon AS przeznaczony jest dla 
ras York, Shi-Tsu, Maltańczyk, Pekińczyk 
do okresowej pielęgnacji włosa. 
Ułatwia rozczesywanie i ogranicza 
kołtunienie włosa.

Szampon dla psów 
AS ZAPACHPOWY 
z ekstraktem z wanilii 
Szampon AS przeznaczony jest 
dla wszystkich ras psów do okresowej dla wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada przyjemny 
waniliowy zapach niedrażniący 
zwierząt.

Szampon dla kotów AS 
ROZPLĄTUJĄCY
Szampon Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras kotów, a w szczególności 
posiadających długą sierść. Ułatwia 
rozczesywanie i zapobiega filcowaniu 
sierści. Po umyciu sierść staje się miękka 
i nabiera połysku. 

Szampon dla szczeniąt 
AS JUNIOR 
Szampon Szampon AS przeznaczony jest dla 
szczeniąt i młodych psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Dzięki delikatnej 
kompozycji składników nie podrażnia 
skóry i pozwala na częste stosowanie.

Szampon dla psów 
AS Z OLEJEM NORKOWYM 
Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Wykonany na 
oleju noroleju norkowym regeneruje, 
uelastycznia i wygładza sierść  
oraz powoduje odzyskanie 
naturalnej gładkości sierści.

Hipoalergiczny szampon dla 
psów AS PREMIUM 
POKRZYWOWY odżywczy  
z wyciągiem z ziela pokrzywy
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras psów 
do okresowej pielęgnacji sierści. Posiada 
naturalny chlorofil chroniący przed 
alergenami oraz delikatny zapach, 
niedrażniący skóry i obojętny dla psa. 
Zagęszczona formuła pozwala na użycie 
niewielkiej ilości szamponu. 

Hipoalergiczny szampon dla 
kotów AS PREMIUM 
ROZPLĄTUJĄCY pielęgnacyjny 
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras 
kotów, a w szczególności 
posiadających długą sierść.  Posiada 
naturalny chlorofil chroniący przed 
alergenami oraz delikatny zapach, 
niedrażniący skóry i obojętny dla kota. 
Zawiera wyciągi z ziół, lanolinę, olej 
nornorkowy i prowitaminy, które poprawiają 
elastyczność i wilgotność sierści.

Hipoalergiczny szampon dla 
psów AS PREMIUM Z LANOLINĄ
Przeznaczony jest dla wszystkich ras 
psów, a w szczególności posiadających 
długą sierść. Posiada naturalny chlorofil 
chroniący przed alergenami oraz 
delikatny zapach, niedrażniący skóry 
i obojętny dla i obojętny dla kota. Zagęszczona 
formuła pozwala na użycie niewielkiej 
ilości szamponu. Zawiera lanolinę, 
która poprawia elastyczność 
i natłuszcza sierści.

Hipoalergiczny szampon dla 
psów AS PREMIUM YORK 
pielęgnacyjny
PPrzeznaczony jest dla ras York, Shi-Tsu, 
Maltańczyk, Pekińczyk do okresowej 
pielęgnacji włosa. Posiada naturalny 
chlorofil chroniący przed alergenami 
oraz delikatny zapach, niedrażniący 
skóry i obojętny dla psa. Zagęszczona 
formuła pozwala na użycie niewielkiej 
ilości szamponilości szamponu. Ułatwia rozczesywanie 
i ogranicza kołtunienie włosa.

Hipoalergiczny szampon dla 
psów AS PREMIUM RUMIANKOWY 
odżywczy  z wyciągiem 
z koszyczków rumianku
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras 
psów do okresowej pielęgnacji sierści. 
Posiada naturalny chlorofil chroniący 
przed alergenami oraz delikatny 
zapach, niedrażniący skóry i obojętny 
dla psa. Zagęszczona formuła pozwala 
na użycie niewielkiej ilości szamponu. 
Łagodzi podrażnienia skóŁagodzi podrażnienia skóry, nadaje 
błysk i poprawia elastyczność sierści.

Hipoalergiczny szampon dla 
psów AS PREMIUM odżywczy 
Z WITAMINĄ B
PPrzeznaczony jest dla wszystkich ras psów 
do okresowej pielęgnacji sierści. Posiada 
naturalny chlorofil chroniący przed 
alergenami oraz delikatny zapach, 
niedrażniący skóry i obojętny dla psa. 
Zagęszczona formuła pozwala na użycie 
niewielkiej ilości szamponu. Zapobiega 
wysuszaniu i rozszczepianiu włoswysuszaniu i rozszczepianiu włosa. 
Poprawia elastyczność i wilgotność sierści.

Szampon dla psów 
AS RUMIANKOWY z wyciągiem 
z koszyczków rumianku 
Szampon AS przeznaczony jest 
dla wszystkich ras psów do okresowej dla wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Łagodzi 
podrażnienia skóry, nadaje błysk 
i poprawia elastyczność sierści. 
Po umyciu sierść staje się miękka 
i błyszcząca.

Szampon dla psów 
AS POKRZYWOWY 
z wyciągiem z ziela pokrzywy
Szampon Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Łagodzi 
podrażnienia skóry i wzmacnia sierść. 
Po umyciu skóra pozostaje skutecznie 
nawilżona.

Szampon dla kotów 
AS ANTY INSEKT
Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras kotów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Posiada wyciągi 
z ziół wspomagające skuteczne z ziół wspomagające skuteczne 
zwalczanie i odstraszanie insektów.

Szampon dla psów AS Z 
WITAMINĄ B
Szampon Szampon AS przeznaczony jest dla 
wszystkich ras psów do okresowej 
pielęgnacji sierści. Zapobiega 
wysuszaniu i rozszczepianiu włosa. 
Poprawia elastyczność i wilgotność 
sierści. Po umyciu zapobiega łamliwości 
włosów spowodowanej zbytnim 
prprzesuszeniem na słońcu.
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