
อ ห ห  |    | FLEA & TICK24

Herbal 
Whitening. For 
white coat or white 
areas with ginseng. 
แชมพูเฮอร์เบิลล์ไวท์
เทนนิ่ง สูตรสําหรับ
ขนสีขาว หรือบริเวณ
สีขาวที่ต้องการฟอก 
ผสมโสม

Natural All-
Purpose. With 
henna, for short, 
shiny coat.
แชมพเนเชอรัล ออล
โพโพส ผสมเฮนน่า 
สําหรับสุนัขและแมวขน
สั้น ช่วยให้เงางาม

Natural 
Body 
Building. For 
fuller, fluffier coat. 
แชมพเนเชอรัล บอ
ดี้บิลดิ้ง ผสมจมูก
ข้าว สําหรับสุนัขและ
แมวให้ขนพองฟู ดูมี
ปริมาณมากขึ้น

Natural 
Conditioning 
Shampoo. With 
evening primrose oil. 
แชมพเนเชอรัล คอน
ดิชั่นนิ่ง ผสมอิฟนิ่ง
พริมโรส สําหรับสุนัข
และแมวที่มีปัญหาขน
หยาบแห้ง

Sensitive 
Skin 
Shampoo. 
แชมพู เซ็นซิทิฟ สกิน 
สูตรสําหรับสุนัขและ
แมวที่มีปัญหาเกี่ยว
กับผิวหนัง สกัดจาก
ธรรมชาติ ปละสมุน
ไพร อ่อนโยนพิเศษ

Black  Opal. 
For black coat only. 
แชมพู แบล็คโอปอล 
สูตรสําหรับขนสีดํา 
(เท่านั้น) ช่วยทําให้ขน
สุนัขมีสีดําจัด และดูมี
มิติยิ่งขึ้น

Deep 
Cleansing.  
With green tea & 
kelp. แชมพู ดีพคลีนซิ่ง 
ผสมสาหร่ยและชาเขียว 
สําหรับสุนัขและแมว ช่วย
ขจัดสิ่งสกปรกและสาร
เคมีตกค้างได้ดีเยี่ยม เห
มาะกับสุนัขที่ว่ายนํ้าหรือ
ใช้สเปรย์แต่งขนเป็นประจํา

Natural 
Silk Protein 
Conditioner. 
ครีมนวดขน เนเชอรัล 
ซิลค์โปรตีน สําหรับ
ขนทุกประเภทที่ต้อง 
การความชุ่มชื้น ช่วย
ให้ขนสลวย ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์

Thick n Thicker Volume 
Response Foaming 
Protein. ธิคแอนด์ธิคเกอร์ 
โฟมมิ่งโปรตีน ทรีทเม้น
ท์ ใช้ เพิ่มวอลุมให้ เส้นขน
ทุกประเภทให้ดูหนาแน่นได้
มากถึง 3 เท่า ใช้หลังจาก
แชมพู หมักทิ้งไว้แล้วล้าง
ออก

Ice On Ice Detangler and 
Finishing Spray. สเปรย์ ไอซ์ 
ออน ไอซ์ ช่วยบํารุงขน ลด
ไฟฟ้าสถิตย์ ช่วยให้ขนลื่นเงา
งามแต่ไม่มันเยิ้ม ใช้ก่อนแปรง
ขนเพื่อลดขนขาดและป้องกัน
ขนพันกัน หรือใช้พ่นลงบนขน
ที่พันกันเพื่อให้แก้ออกได้งาย
ขึ้น ไม่ต้องล้างออก

After U Bathe. อาฟ
เตอร์ยูบาธ ครีมนวด
ขนที่ช่วยให้ขนลื่น แปรง
ง่าย แต่ไม่ทําให้ขนนุ่ม
หรือมีนํ้ าหนักทิ้ งตั ว 
เหมาะกับขนที่ต้องการ
ความลื่น ชุ่มชื้น แต่
คงความฟูหรือความ
หยาบไว้

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP654A   250 ml | 250 มล.  ฿560  ฿532

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP655A   500 ml | 500 มล.  ฿910  ฿864

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP658A   500 ml | 500 มล.  ฿1,485 ฿1,410

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP656A   500 ml | 500 มล.  ฿1,060 ฿1,007

Item#  Description     ปกติ  สมาชิก
SP657A  500 ml | 500 มล.  ฿1,230 ฿1,168

Item#  Description     ปกติ  สมาชิก
SP651A  250 ml | 250 มล.  ฿560  ฿532

Item#  Description     ปกติ  สมาชิก
SP652A  250 ml | 250 มล.  ฿560  ฿532

Item#  Description     ปกติ  สมาชิก
SP653A  250 ml | 250 มล.  ฿560  ฿532

Item#   Description                  ปกติ สมาชิก
SP223A   Day to Day Shampoo | เดย์ทูเดย์ แชมพู 16oz ฿850 ฿807
SP223B   Day to Day Shampoo | เดย์ทูเดย์ แชมพู 128oz ฿2,850 ฿2,707
SP224A   Day to Day Conditioner | เดย์ทูเดย์ ครีมนวด 16oz ฿850 ฿807
SP224B   Day to Day Conditioner | เดย์ทูเดย์ ครีมนวด 128oz ฿2,770 ฿2,631
SP238A   Spectrum Ten Shampoo | สเปคตรัม เทน แชมพู 16oz ฿970 ฿921
SP239A   Spectrum Ten Cond.| สเปคตรัม เทน ครีมนวด 16oz ฿970 ฿921
SP236A   Spectrum One Shampoo | สเปคตรัม วัน แชมพู 16oz ฿970 ฿921
SP237A   Spectrum One Cond. | สเปคตรัม วัน ครีมนวด 16oz ฿970 ฿921
SP222A   White on White | แชมพูขนสีขาว 16oz    ฿970 ฿921
SP220A    Gold on Gold | แชมพูขนสีทอง  16oz     ฿1,100 ฿1,045
SP221A   Black on Black| แชมพูขนสีดำา 16oz     ฿970 ฿921

SP225  16oz  ฿1,405 ฿1,334 GM210A  16oz  ฿890  ฿845

SP227  16oz / ออนซ์  ฿750  ฿712

แชมพูและครีมนวด พลัช พัพพี่ สูตร 
สําหรับสุนัขระดับประกวด ที่ต้องการ
ขนที่สวยงามถูกต้องตามสายพันธุ์ที่สุด 
ผลิตในออสเตรเลีย

Silk Spirit Liquid Silk 
Protein. ซิล์ค สปิริท นํ้า
มันบํารุงขนที่ช่วยให้ขนลื่น 
เป็นมันเงาดุจแพรไหม เป็น
ประกาย ทิ้งตัวไม่ชี้ฟู ลด
ไฟฟ้าสถิตย์ ใช้โชลมลงบนขน
โดยไม่ต้องล้างออก

GM211A 4 oz  ฿715  ฿679
GM211B 8 oz  ฿1,140 ฿1,083

ALL AUSTRALIAN GROOMING PRODUCTS FOR SHOW DOGS

OMG 
Spray. โอ
เอ็มจี สเปรย์
ทำาความสะอาด 
บำารุงขน แก้ขน
พันกัน ป้องกัน
ฝุ่นละอองและ
ไฟฟ้าสถิตย์

Seabreeze 
Oil ซีบรีซ นำ้า
มันฮ้อทออยล์ ใช้
ผสมนำ้าอุ่นหมัก
ขนเพืื่อให้ขนนุ่ม
เงางาม หรือใช้
สำาหรับห่อขน
สุนัขขนยาวได้ดี

Protein 
Coat Balm.  
โปรตีนโค้ทบาล์ม 
นำ้ามันบำารุงขนให้
เงางาม ลดการ
ชี้ฟู ไฟฟ้าสถิตย์ 
และให้ขนเรียบ
สวยเข้าทรง

Coat 
Rescue. 
โค้ทเรสคิว ทรีท
เม้นท์บำารุงขน
เข้มข้นสำาหรับขน
แห้งเสีย หยาบ
กระด้าง ใช้หมัก
ขนแล้วล้างออก

Reviva 
Coat. รีไวว่า 
โค้ท โฟมบำารุง
ขนสำาหรับขนที่
ต้องการความชุ่ม
ชื้นแต่ไม่ต้องการ
ความมัน คงความ
หนาฟู ไม่ทิ้งตัว

Shine & 
Comb. 
ไชน์แอนด์โคม 
เสปรย์เคลือบเงา 
ใช้เพิ่มความเงา
บนขนแห้งเสีย 
โดยไม่มีนำ้ามัน 
ไม่เหนียว

Item#  ปกติ  สมาชิก
GM622  ฿720  ฿684

Item#  ปกติ  สมาชิก
GM621  ฿670  ฿636

Item#  ปกติ  สมาชิก
GM625  ฿840  ฿798

Item#  ปกติ  สมาชิก
GM623  ฿960  ฿912

Item#  ปกติ  สมาชิก
GM624   ฿705  ฿669

Item# ปกติ   สมาชิก
GM626  ฿1,190  ฿1,130

250ml/มล. 250ml/มล.

100ml/มล. 140ml/มล. 500ml/มล.

250ml/มล.



สเปรย์ดับกลิ่นตัว พร้อมบำารุงขนและผิวหนัง ¡’ 6 °≈‘Ëπ 
ÀÕ¡„ÀÈ§ÿ≥‡≈◊Õ°„™È °≈‘Ëπ∑’∑√’ÕÕ¬≈ÏÀÕ¡„∫™“·≈–™Ë«¬≈¥ 
Õ“°“√§—π °≈ ‘ Ëπ¬Ÿ§“≈ ‘ªµ—สÀÕ¡‡¬Áπ™Ë«¬‰≈ Ë‡ÀÁ∫À¡—¥Õ¬Ë“ß 
‡ªÁπ∏√√¡™“µ‘ °≈ ‘ Ëπ≈“‡«π‡¥Õ√ ÏÀÕ¡À«“π·∫∫Õ‚√¡“‡∑ 
√“æ’™Ë«¬„ÀÈส ÿπ —¢·≈–§ÿ≥√ ’·≈°´Ï °≈ ‘ Ëπ·¡ß‚°È·∑ß‚°ÈÀÕ¡ 
À«“π·∫∫º≈‰¡È °≈ ‘ Ëπ‡¡¥‘‡µÕ√ Ï‡√‡π ’¬π·¡®‘°¥—∫°≈ ‘ Ëπµ—« 
‰¥Èสπ ‘∑ ·≈–°≈ ‘ Ëπ«“π ‘≈≈“ÀÕ¡À«≈µ‘¥∑ππ“π ‰¡Ë∑”„ÀÈ 
¢π¥Ë“ßÀ√◊Õ°—¥ส ’¢π ‰¡Ë‡ªÁπÕ—πµ√“¬°—∫ส ÿπ —¢ ‰¡ ่¡—π‡¬‘È¡ 
À√◊Õ‡Àπ ’¬«‡ÀπÕ–Àπ– „™È‰¥È∑ ÿ°«—π ‰¡ËµÈÕß≈ È“ßπ È”ÕÕ° 
8 ออนซ์

Item#   Description            ª°µ‘  ส¡“™‘°
GM111  Eucalyptus | ¬Ÿ§“≈‘ªµ—       fl480   fl429
GM112  Tea Tree Oil | ∑’∑√’ÕÕ¬≈å     fl480   fl429
GM113  Lavender | ≈“‡«π‡¥Õ√å      fl480   fl429
GM114  Mango Tango | ·¡ß‚°â·∑ß‚°â  fl480   fl429
GM115  Mediterranean|‡¡¥‘‡µÕ√å‡√‡π’¬π fl480   fl429
GM116  Vanilla | «“π‘≈≈“        fl480   fl429

All natural waterless grooming foams. Eliminates odors, 
dander, dirt and residual saliva helping resolve human/pet 
allergies and leaving the coat with a plush, show-quality 
shine. ‚ø¡∑”§«“¡ส–Õ“¥¢π‚¥¬‰¡ËµÈÕß≈È“ßπÈ”ÕÕ° °”®—¥°≈‘Ëπ §√“∫ΩÿËπ 
§√“∫π È”≈“¬ √ —ß·§ ·≈–ส ‘ Ëßส°ª√°∑ ’ Ëµ‘¥∫π¢πส ÿπ —¢ æ√ ÈÕ¡¥—∫°≈ ‘ Ëπµ—«·≈– 
∫”√ ÿß¢π„ÀÈส«¬ ‡ß“ß“¡ ‡À¡ ◊ÕπÕ“∫π È”‡ส√ Á®„À¡ËÊ‚¥¬‰¡ËµÈÕß„™Èπ È”  
ª≈Õ¥¿—¬·¡Èส ÿπ —¢À√◊Õ·¡«‡≈ ’¬‡æ√“– °—¥®“°∏√√¡™“µ‘ 100% ™Ë«¬≈¥Õ“°“√ 
·æÈ¢πส ÿπ —¢À√◊Õ·¡« ·≈–¬—ß™Ë«¬≈¥Õ“°“√·æÈ≈–ÕÕßΩ ÿ ËπÀ√◊Õ‡°ส√„ÀÈส ÿπ —¢À√◊Õ 
·¡«∑’Ë·æÈßË“¬ „™È‰¥È„πส—µ«Ï‡≈’È¬ßµ—Èß·µËÕ“¬ÿ 6 ส—ª¥“ÀÏ¢÷Èπ‰ª
GM135  Green Tea (dog) 7.5 oz | ™“‡¢’¬« (สÿπ—¢)  fl380  fl339
GM136  Hypo (dog) 7.5 oz | ÕËÕπ„ส‰√ÈπÈ”ÀÕ¡(สÿπ—¢) fl380  fl339
GM137  Green Tea(cat) 4 oz | ™“‡¢’¬« (·¡«)    fl350  fl309
GM138  Hypo (cat) 4 oz | ÕËÕπ„ส‰√ ÈπÈ”ÀÕ¡(·¡«)  fl350  fl309

Heavenly Scented Earthbath Spritz. Condi-
tions and deodorizes without leaving stains 
or residues. The unique scents are all natural 
and completely safe for dogs from 6 weeks 
of age. 8 oz

All natural grooming wipes remove stains and odors instantly without leaving chemical residues on your 
pet's coat, making it safe for your pets when licking and cleaning themselves. Conditions with  aloe vera 
and vitamin E. ·ºËπ™ÿ∫π È”¬“∑”§«“¡ส–Õ“¥®“°‡Õ‘√ Ï∏∫“∏ ∑”§«“¡ส–Õ“¥§√“∫ส°ª√°·≈–°≈ ‘ Ëπ‡À¡Áπ‰¥È∑ —π∑ ’‚¥¬‰¡Ë∑ ‘ Èßส“√‡§¡’ 
µ°§È“ß∫π¢πส ÿπ —¢ ™Ë«¬„ÀÈ§ÿ≥¡—Ëπ„®«Ë“ส ÿπ —¢·≈–·¡«®–ª≈Õ¥¿—¬‡¡ ◊ ËÕ‡≈ ’¬¢πÀ√◊Õ∑”§«“¡ส–Õ“¥µπ‡Õß ¡’À≈“¬™π ‘¥„ÀÈ‡≈◊Õ°„™È ∑ ÿ°ส Ÿµ√ 
∫”√ÿß¢π¥È«¬«Ë“πÀ“ß®√‡¢È·≈–«‘µ“¡‘πÕ’

·ºËπ™ÿ∫πÈ”¬“∑”§«“¡ 
ส–Õ“¥√ÿËπæ°æ“ 28 ·ºËπ

Alcohol-free Ear Wipes & Eye Wipes. Safely cleans  
away debris, wax, and  discharge. Fragrance-free.  
Packed in resealable plastic container. Facial 
Wipes for smelly and crinkled faces & Tooth 
& Gum wipes for dental care.  ·ºËπ™ÿ∫π È”¬“ 
∑”§«“¡ส–Õ“¥ÀŸ µ“ หนา้ และฟนั ส°—¥®าก∏√√¡™“µ‘ ‰¡Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‰¡Ë¡’ 
πÈ”ÀÕ¡ ª≈Õ¥¿—¬ ∫√√®ÿ„π°≈ËÕßæ≈“สµ‘°ª‘¥สπ‘∑ 25 แผπ่/°≈ËÕß
SPECIALTY WIPES | ·ºËπ‡™Á¥‡©æ“–ส Ë«π
GM125  Ear Wipes/·ºËπ‡™Á¥ÀŸ 25ct/·ºËπ     fl330   fl295
GM126  Eye Wipes/·ºËπ‡™Á¥µ“ 25ct/·ºËπ    fl330   fl295
GM127  Facial/แผ่นเช็ดหน้า 25ct/แผ่น      fl330   fl295
GM128  Tooth&Gum/แผ่นเช็ดฟัน 25ct/แผ่น   fl330   fl295
DOG GROOMING WIPES | ·ºËπ‡™Á¥µ—«สÿπ—¢
GM119  Hot Spot Relief/ทีทรออยล์ี 100ct/·ºËπ  fl490   fl439
GM118  Tushy Wipes/โรสแมรี่์ี 100ct/·ºËπ    fl490   fl439
GM119  Tea Tree Oil/ทีทรออยล์ี  28ct/·ºËπ   fl490   fl439
GM120A Green Tea/™“‡¢’¬« 28ct/·ºËπ      fl310   fl279
GM120  Green Tea/™“‡¢’¬« 100ct/·ºËπ     fl490   fl439
GM121A Hypo/·æÈßË“¬‰√ÈπÈ”ÀÕ¡ 28ct/·ºËπ    fl310   fl279
GM121  Hypo/·æÈßË“¬‰√ÈπÈ”ÀÕ¡ 100ct/·ºËπ    fl490   fl439
GM122  Mango/·¡ß‚°È·∑ß‚°È 100ct/·ºËπ    fl490   fl439
GM123A Puppy/≈Ÿ°ส ÿπ—¢ 28ct/·ºËπ        fl310   fl279
GM123B Puppy/≈Ÿ°ส ÿπ—¢ 100ct/·ºËπ       fl490   fl439
GM124B Cat/แมว 100ct/·ºËπ          fl490   fl439

ใหม่!
สูตรดับกลิ่นตัว
และสูตรลดคัน



SP924A  Shampoo/แชมพู    fl500  fl449
SP925A  Conditioner/ครีมนวด  fl450  fl399

SP912A  16 oz.|ÕÕπ´Ï    fl500   fl449
SP912B  Gallon|·°≈≈Õπ  fl2,900  fl2,699

Oily Coat Shampoo
สูตรนำ้ามันเปลือกส้ม ช่วยดับกลิ่นตัวสุนัข ™– 
≈ â“ßส ‘ Ë ßส°ª√°·≈–§√“∫µà“ßÊ‰¥âส–Õ“¥À¡¥ 
®¥·≈–™ à à«¬≈¥Õ“°“√§—π‡π◊ Ë à Õß®“°À¡—¥À√ ◊Õ 
·¡≈ß° —¥µ à àÕ¬ ™ Ë«¬≈¥§«“¡¡ —π¢Õßº ‘«Àπ — ß 
·≈–°≈ ‘ Ëπส“∫‰¥È¥’ (≈ È“ßสªÕ∑ÕÕπÕÕ°·≈–‰¡Ë 
§«√„™È°—∫·¡«‡æ√“–Õ“®·æÈ‡ª≈◊Õ°สÈ¡)
SP911A  16 oz.|ÕÕπ´Ï    fl450  fl399
SP911B  Gallon|·°≈≈Õπ fl2,799  fl2,499

SP913A  16 oz.|ÕÕπ´Ï     fl450  fl399
SP913B  Gallon|·°≈≈Õπ  fl2,799 fl2,499 

Itch Relief Shampoo 
สูตรทีทรีและว่านหางจระเข้ รักษาโรคผิวหนัง
ชนิดตุ่มหนองผื่นคัน ส°—¥®“°µâπ™“·≈–«à“π 
À“ß®√ะ‡¢â ™à«¬≈¥Õ“°“√§—π‡π◊ Ë àÕß®“°‡™ ◊ ÈÕ√“  
‡™◊ÈÕ·∫§¡’‡√ ’¬ °≈‘ËπÀÕ¡∑’∑√’ÕÕ¬≈Ï

Detangler and Conditioner 
ครีมบำารุงขนและแก้ขนพันกัน §√ ’¡π«¥∫”
√ ÿß¢πส Ÿµ√‡¢â¡¢âπ∑ ’ Ë™ à«¬„Àâ¢นπ à ÿ¡ส≈«¬Õ¬à“ß 
สÿπ—¢ª√–°«¥·≈–·°â¢πæ—π°—π‰¥âÕ¬à“ß¥’‡¬’Ë¬¡ ส°—¥ 
®“°‚ª√µ’π√«ß¢È“« ¢È“«‚ÕÍ∑ ·≈–πÈ”¡—π¡–°Õ°
SP914A  Liquid 16 oz.|π È”   fl450  fl399
SP914B  Lquid 1Gallon|π È”  fl2,799 fl2,499

Flea & Tick Repel lent  
S h a m p o o สู ต ร ยู ค า ลิ ป ตั ส แ ล ะ
เปปเปอร์มินท์ กำาจัดและไล่เห็บหมัดบนตัว
สุนัข ‚¥¬‰¡àµ âÕß„™ âส“√‡§¡’¥ â«¬„∫¬Ÿ§“≈ ‘ª 
µ —ส∑ ’ Ë ¡ ’ ª√–ส ‘∑∏ ‘ ¿ “æ„π°“√ ‰≈ à ‡ À Á∫À¡ —¥  
æ√ ÈÕ¡« Ë“πÀ“ß®√ะ‡¢ È∫√√‡∑“Õ“°“√§—π·≈– 
√—°…“·º≈∑’Ë‡°‘¥®“°‡ÀÁ∫À¡—¥°—¥

Hypo-Allergenic Shampoo
สูตรอ่อนใสพิ เศษ สำาหรับผิวหนังอ่อนบาง 
·™¡æŸส Ÿµ√ส”À√ —∫ส ÿπ —¢∑ ’ Ë·æâßà à“¬≈ Ÿ°ส ÿπ —¢À√◊Õ≈ Ÿ° 
·¡«¡’ส à«πºส¡¢Õß«à“πÀ“ß®√ะ‡¢â∑ ’ Ë™ à«¬√ —°…“ 
‚√§º‘«Àπ —ß‰¥â¥’ ·≈–π È”¡—π¡–°Õ° ‰¡à·µàß°≈ ‘ Ëπ 
‡æ ◊ ËÕ‰¡à„Àâส ÿπ —¢√–§“¬‡§ ◊Õß ‰¡Ë¡’ส Ë«πºส¡„¥Ê 
∑’Ë¡’§«“¡‡ส’Ë¬ßµËÕ°“√·æÈ
SP916A  16 oz.|ÕÕπ´Ï    fl450  fl399
SP916B  Gallon|·°≈≈Õπ  fl2,799 fl2,499 

Whitening Shampoo 
สูตรสำาหรับขนสีอ่อนและสีขาว ™Ë«¬„Àâ‡ªìπª√–
°“¬¥Ÿส« à“ß‡ß“ß“¡¬ ‘ Ëß¢ ÷ Èπ‚¥¬‰¡ à à „™ âส“√‡§¡ ’
„π°“√°—¥ส ’¢π ‰¡Ë°—¥ส ’Õ ◊ Ëπ∫πµ—« ‡À¡“–°—∫ส ÿπ —
¢∑’Ë¡’ªí≠À“¢π‡À≈◊Õßßà“¬‡™àπ ™‘Àåสÿ æŸ¥‡¥‘È≈ ไซบเีรยี
นฮัสกี้ ฯลฯ °≈ ‘Ëπ≈“‡«π‡¥Õ√Ï 
SP917A  16 oz.|ÕÕπ´Ï   fl450  fl399
SP917B  Gallon|·°≈≈Õπ fl2,799 fl2,499 

Conditioning Cat Shampoo
สูตรสำาหรับแมว ผสมครีมนวด ™Ë«¬ªÑÕß°—π 
·≈–·° â¢πæ—π°—π‰¥ â¥ ’ ‚¥¬‡©æ“–° —∫·¡«¢π 
¬“« ‰¡àµâÕß‡ส ’¬‡«≈“‡æ‘Ë¡ °—∫°“√„ส à§√’¡π«¥„Àâ 
°—∫·¡« ¡’ให้เลือกสูตรกล่ินเชอร์ร่ีป่า และสูตรไร้นำา้หอม
Wild Cherry Scented | กลิ่นเชอร์รี่ป่า
SP921  16 oz.|ÕÕπ´Ï   fl450   fl399
SP921B Gallon|·°≈≈Õπ fl2,799  fl2,499 
Hypo-Allergenic Unscented | ไร้นำ้าหอม
SP928A 16 oz.|ÕÕπ´Ï   fl450   fl399

Conditioning Shampoo
สู ต ร แ ม ง โ ก้ แ ท ง โ ก้ ผ สมค รี ม น วด  ∑ Ÿ Õ ‘π 
« —π∑ ’ Ë™ à«¬™–≈ â “ßส ‘ Ë ßส°ª√°‰¥ âÕ¬ à“ßÀ¡¥®¥ 
·≈–∫”√ ÿ ß¢π„À âπ ÿ à ¡ส«¬‡ª ìπ ‡ß“ß“¡„π¢«¥ 
‡¥ ’¬« ¡ ’°≈ ‘ ËπÀÕ¡À«“π ส° —¥®“°¡–¡ Ë«ß 
«Ë“πÀ“ß®√ะ‡¢È ·≈–ส“√ส°—¥®“ก¡–æ√ È“«
SP920A  16 oz.|ÕÕπ´Ï    fl450  fl399
SP920B  Gallon|·°≈≈Õπ  fl2,799 fl2,499

Deodorizing Shampoo
สูตรดับกลิ่ นตั ว เมดิ เตอร์ เ ร เนียน แมจิก 
·™¡æŸส Ÿµ√¥—∫°≈ ‘ Ëπµ—« ส°—¥®“°‚√ส·¡√ ’ Ë à ™à«¬ 
¢®—¥°≈ ‘ Ëπ®“°µâπµÕ·≈–‡æ‘ Ë¡§«“¡ÀÕ¡„Àâ°—∫ 
สÿπ—¢¥â«¬°≈‘Ëπ‚√ส·¡√’ËÀÕ¡À«≈ ∫”√ÿß¢π¥È«¬ ส“√ส
°—¥®“°πÈ”¡—π¡–°Õ°

SP915A  16 oz.|ÕÕπ´Ï   fl450   fl399
SP915B  Gallon|·°≈≈Õπ fl2,799 fl2,499 

Hypo-Allergenic, Spot-on 
Safe Shampoo สูตรเคลียร์แอดแวน
เทจ ·™¡æŸÕàààÕπ„สæ‘‡»…∑ ’ Ëส“¡“√∂¢®—¥ส ‘ Ëßส°ª√° 
ÕÕ°‰¥âÀ¡¥®¥‚¥¬‰¡à≈ â“ßπ”â¬“À¬¥ªÑÕß°—π 
‡ÀÁ∫À¡—¥ÕÕ° ¡’ส à«πºส¡¢Õß«à“πÀ“ß®√ะ‡¢â∑ ’ Ë 
™à«¬√ —°…“·≈–∫√√‡∑“ Õ“°“√§—π ‡À¡“–°—∫ 
สÿπ—¢·æÈßË“¬ ‰¡Ë¡’πÈ”ÀÕ¡ ‰¡Ë·µËß°≈‘Ëπ
SP919A  16 oz.|ÕÕπ´Ï   fl500  fl449
SP919B  Gallon|·°≈≈Õπ fl2,999 fl2,699 

Tearless Shampoo
สตูรลกูสนุขัเขา้ตาไมแ่สบ ·™¡æŸสŸµ√ÕàÕπ„สæ‘‡»…
ส”À√—∫≈Ÿ°สÿπ—¢‚¥¬‡©æ“– ‰¡à√–§“¬‡§◊Õß‡¡◊ËÕ‡¢â“µ“ 
™à«¬„Àâ¢πส«¬πÿà¡‡ªìπ‡ß“ß“¡ °≈‘Ëπ‡™Õ√å√ ’ËªÉ“
SP922A  16 oz.|ÕÕπ´Ï  fl450  fl399

Dry Skin & Itch Relief Sham-
poo & Conditioner สตูรโอท๊มลีและ
ว่านหางจระเข้ รักษารังแคและผิวหนังเป็นขุย 
™à«¬„Àâº‘«™ÿà¡™◊Èπ·≈–¢ππÿà¡ ไรน้ำา้หอม สำาหรบัสนุขั
แพ้ง่าย มีแชมพูและครีมนวดให้เลือก

Dry Skin & Itch Relief Sham-
poo - Vanilla Scented สตูรโอท๊มลี
และวา่นหางจระเข้ รักษารังแคและผิวหนังเปน็ขุย 
™à«¬„Àâº‘«™ÿà¡™ ◊ Èπ·≈–¢ππ ÿ à¡ กลิ่นวานิลลาและอัล
มอนด์หอมหวาน

SP918A  16 oz.|ÕÕπ´Ï    fl450  fl399
SP918B  Gallon|·°≈≈Õπ fl2,799  fl2,499
                  

Shed Control Shampoo & 
Conditioner with Shea Butter.
สูตรชาเขียว ™Ë«¬≈¥°“√À≈ ÿ¥√ Ë«ß¢Õß‡ส Èπ¢π 
°√–µÿ Èπ°“√ßÕ° ·≈–∫”√ ÿß¢π„ÀÈ·¢Áß·√ß¢÷ Èπ 
‰¡Ë·ÀÈß‡ส’¬ßË“¬ กลิ่นชาเขียวหอมหวาน มีให้เลือก
แชมพูและครีมนวด
SP926A  Shampoo 16oz.|ÕÕπ´Ï    fl450 fl399
SP927A  Conditioner 16oz.|ÕÕπ´Ï   fl450 fl399

บำารุงขน
ผสมครีมนวด

กำ�จัดเห็บหมัด
ด้วยสมุนไพร

ดับกลิ่นตัว
ได้น�นที่สุด

ดับกลิ่น ลดคัน 
ลดคว�มมัน

ผิวแพ้ง่าย
อาบสะอาด

แชมพูแมว
ผสมครีมนวด

บำารุงขน
แก้ขนพันกัน

บำารุงขน
ลดขนร่วง

รักษ�ผื่นคัน
เชื้อร�

ผิวแพ้ง่าย
อ่อนโยนที่สุด

สูตรขนขาว
ไม่กัดสีขนอื่น

ลดคัน
ผิวแห้งเป็นขุย

ลดคัน
ไร้นำ้�หอม

อ่อนใส
เข้�ต�ไม่แสบ

ใหม่!
สูตรไร้
นำ้�หอม

DISCONTINUED
เลิกจำาหน่าย

DISCONTINUED
เลิกจำาหน่าย



สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00น.- 19.00น. (จันทร์-เสาร์) 11.00น. - 19.00น. (อาทิตย์)
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SP243B Shampoo  ฿390 ฿369
GM293 Mist/สเปรย์ ฿260 ฿247

SP241B Shampoo   ฿390 ฿369
GM291 Mist/สเปรย์ ฿260 ฿247

SP244B Shampoo  ฿390 ฿369
GM294 Mist/สเปรย์ ฿260 ฿247

SP242B Shampoo  ฿390 ฿369
GM292 Mist/สเปรย์ ฿260 ฿247

SP245B Shampoo  ฿390 ฿369
GM295 Mist/สเปรย์ ฿260 ฿247 GM299  ฿260  ฿247

Shampoo/แชมพู 515ml, Mist/สเปรย์ 250 ml.

CHITOCURE Grooming products with the healing power 
of Chitosan. ™‘‚µ‡§’¬«√Ï º≈‘µ¿—≥±Ï∑’Ëส°—¥®“°∏√√¡™“µ‘≈È«π ¥È«¬สË«πºส¡¢Õß‰§µ‘π 
·≈–‰§‚µ´“πส“¡“√∂¬—∫¬—Èß°“√‡®√ ‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß·∫§∑ ’‡√ ’¬ ‡™ ◊ ÈÕ√“·≈–‡™ ◊ ÈÕ¬’สµÏ‰¥È∂ ÷ß 99.9% 
·≈–™Ë«¬√ —°…“‚√§º‘«Àπ —ß∑ ’ Ë‡°‘¥®“°‡™ ◊ ÈÕ‚√§‡À≈ Ë“π ’ È‰¥ÈÕ¬Ë“ßª≈Õ¥¿—¬°«Ë“ πÕ°®“°π ’ È¬—ß 
¡’ส Ë«πºส¡¢Õß Coconut Oil ∑ ’ Ë™Ë«¬∫”√ ÿß¢π „ÀÈส«¬‡ªÁπ‡ß“ß“¡™Ë«¬≈¥°“√¢“¥¢Õß‡ส Èπ
¢π·≈–∑”„ÀÈ¢πÀπ“¢÷Èπ·≈–¬“«¢÷Èπ „™È‰¥È°—∫≈Ÿ°สÿπ—¢ สÿπ—¢ ·¡« ÀπŸ °√–µË“¬ ·≈–π° 
 Item#   Description                   ปกติ สมาชิก
GM802  Pet Spray | ส‡ª√¬Ï∫”√ÿß¢π°”®—¥‡™◊ÈÕ‚√§ 320ml. fl520 fl489
SP851A  Shampoo | ·™¡æŸ∫”√ÿß¢π°”®—¥‡™ ◊ÈÕ‚√§ 350ml.  fl340 fl319
SP851B  Shampoo | ·™¡æŸ∫”√ÿß¢π°”®—¥‡™ ◊ÈÕ‚√§ 800ml. fl640 fl605
SP851C  Shampoo | ·™¡æŸ∫”√ÿß¢π°”®—¥‡™ ◊ÈÕ‚√§ ·°≈≈Õπ fl2,449 fl2,299
SP852   Conditioner | §√’¡π«¥¢π¶Ë“‡™ ◊ÈÕ‚√§ 420ml.   fl450 fl425
SP853   Pet Wash | ‚≈™—Ëπส”À√—∫ºส¡πÈ”À¡—°¢π 250ml  fl420 fl399
SP855 A  Whitening Shampoo | ·™¡æŸสŸµ√¢π¢“« 420ml  fl520 fl494
SP854   Revita Coat | ‚≈™—Ëπ∫”√ÿß‡¢È¡¢Èπ+·°È¢πæ—π°—π 250ml  fl720 fl679

ช่วยให้ขนย�วเร็ว 
แน่น ลดขนร่วง 
ป้องกันเชื้อร�

Item#      Description               ปกติ  สมาชิก
SP115A     250 ml | 250 มล.            ฿690  ฿655
SP115C     1,000 ml | 1,000 มล.          ฿2,395 ฿2,275

Malaseb antifungal and antimicrobial shampoo used 
for dermatological conditions such as ringworm and 
dermatitis caused by gram positive bacteria, fungi and 
yeast.  
แชมพูมาลาเซบ แชมพูยารักษาโรคผิวหนัง รักษาเชื้อรา เชื้อยีสต์ ผิวหนัง
อักเสบจากแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ ช่วยลดความันของผิวหนัง ใช้สัปดาห์
ละสองครั้งจนกว่าอาการจะหายสนิท

Item#   Description     ปกติ สมาชิก
SP553B  500ml. | 500 ¡≈.  fl179  fl159

Mangosteen 
Shampoo. Deodor-
izes, heals inflamma-
tion and  kills bacteria. 
·™¡æŸ‡ª≈◊Õ°¡—ß§ÿ¥ 
¥—∫°≈‘Ëπµ—« °”®—¥·∫§∑’‡√’¬ 
√—°…“·º≈·≈–≈¥°“√Õ—°‡ส∫

Turmeric & 
Chinese Ginger 
Shampoo. Kills bac-
teria, yeast and heals 
skin inflammation. 
·™¡æŸสŸµ√¢¡‘Èπ™—π·≈–¢Ë“ 
∫”∫—¥‚√§º‘«Àπ —ß º¥º◊Ëπ 
°”®—¥‡™◊ÈÕ√“ ·∫§∑’‡√’¬

Ginger & Butterfly 
pea Shampoo. 
Minimizes shedding 
and maximizes growth.
·™¡æŸส Ÿµ√¢‘ß·≈–¥Õ°Õ—≠™—≠ 
™Ë«¬∫”√ÿß¢π ≈¥°“√À≈ÿ¥√Ë«ß 
°√–µÿÈπ°“√ßÕ° ™Ë«¬°”®—¥ 
‡™◊ÈÕ√“·≈–·∫§∑’‡√’¬ 

Tomato & Soap 
Nut Shampoo. 
Moisturizes and  
conditions long coat. 
·™¡æŸ¡–‡¢◊Õ‡∑»·≈–¡–§” 
¥’§«“¬ „ÀÈ§«“¡™ÿË¡™◊Èπ·≈–
∫”√ ÿß¢π„ÀÈπÿË¡ส«¬‡ß“ß“¡ 
‡À¡“–°—∫สÿπ —¢¢π¬“«

Cucumber  Hypo- 
allergenic Shampoo. 
 Moisturizes and 
 soothes skin  
problems. ·™¡æŸสŸµ√ 
·µß°«“ส”À√—∫สÿπ—¢·æÈßË“¬ 
ÕËÕπ‚¬π ‡æ‘Ë¡§«“¡™ÿË¡™ ◊Èπ 
≈¥°“√√–§“¬‡§ ◊Õß

Neemleaf  
Shampoo. Kills fleas 
and ticks naturally. Heals 
·™¡æŸสŸµ√ส–‡¥“·≈–ÀπÕπ 
µ“¬À¬“° °”®—¥‡ÀÁ∫À¡—¥‚¥¬ 
‰¡Ë¡’ส“√‡§¡’À√◊Õ¬“¶Ë“·¡≈ß 
™Ë«¬√—°…“‚√§‡√◊ÈÕπ ¥—∫°≈‘Ëπµ—« 
°”®—¥‡™◊ÈÕ√“·≈–·∫§∑’‡√’¬

Furry Herbal Shampoo. ·™¡æŸส¡ÿπ‰æ√ÕËÕπ‚¬πµËÕº‘«Àπ—ß ™Ë«¬∫”√ÿß¢π„ÀÈส«¬ß“¡

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP554B  500ml. | 500 ¡≈.  fl199  fl179

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP557B  500ml. | 500 ¡≈.  fl179  fl159

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP552B  500ml. | 500 ¡≈.  fl199  fl179

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP555B  500ml. | 500 ¡≈.  fl245  fl219

Item#   Description     ปกติ  สมาชิก
SP551B  500ml. | 500 ¡≈.  fl199  fl179

Silky Lotion. Perfumed 
lotion + Vitamin E. Adds shine 
and prevents tangles. ´‘≈°’È‚≈™—Ëπ 
‚≈™—Ëπ°≈ ‘ ËπÀÕ¡ ™Ë«¬∫”√ ÿß¢π„ÀÈπ ÿ Ë¡ 
≈◊ Ëπ ·≈–À«’‰¥ Èß Ë“¬ ≈¥°“√æ—π°—
π‰¥È¥’æ√ ÈÕ¡«‘µ“¡‘πÕ’™ Ë«¬ª√ —∫ ส
¿ “æ¢π ·À È ß ‡ ส ’ ¬  „ ™ È ‰ ¥ È∫ Ë Õ ¬ 
‡∑Ë“∑’ËµÈÕß°“√

GM761  Lotion | ‚≈™—Ëπ    fl169  fl149

Spray Lotion. Perfumed 
lotion + Vitamin E. Removes 
matts and prevents tangles. 
‚≈™—Ëπ™π ‘¥ส‡ª√¬Ï°≈ ‘ ËπÀÕ¡ „™È·°È¢πæ—π 
‰¥È¥’·≈–ªÈÕß°—πส —ß°–µ—ß ·ÀÈß‡√ Á«·≈–‰¡Ë 
‡Àπ’¬«‡ÀπÕ–Àπ– æ√ÈÕ¡«‘µ“¡‘πÕ’™Ë«¬ª√—∫ 
ส¿“æ¢π·ÀÈß‡ส’¬

GM762   Spray | ส‡ª√¬Ï   fl169  fl149
 

Color Enhancer shampoo 
& grooming mist. Melon 
scented.  แชมพูผสมครีมนวด
และสเปรย์บำารุงขนกลิ่นเมล่อน 
บำารุงขน กระตุ้นการงอก ลดการ
แตกหักของขน

Silky Coat shampoo & 
grooming mist. Jasmine 
scented.   แชมพูผสมครีม
นวดและสเปรย์บำารุงขนกลิ่น
มะลิ  บำารุงขน ลดรังแค ต่อ
ต้านแบคทีเรียและการอักเสบ

White Pearl shampoo & 
grooming mist. Indian 
Cork Tree scented. แชมพู
ผสมครีมนวดและสเปรย์บำารุง
ขนกลิ่นดอกปีป เลมอนออยล์
ช่วยฟอกขนขาวโดยธรรมชาติ

Deodoriser shampoo & 
grooming mist. Green 
tea scented. แชมพูผสมครีม
นวดและสเปรย์บำารุงขนกลิ่นชา
เขียว ดับกลิ่นตัว ลดอาการคัน 
และฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย

Herbal Protect shampoo 
& grooming mist. 
Jasmine Rice scented 
แชมพูผสมครีมนวดและส
เปรย์บำารุงขนกลิ่นข้าวหอม
มะลิ ฆ่าแบคทีเรีย เชื้อรา ฯลฯ

All Natural Insect 
Repellent Spray. 
สเปรย์ดับกลิ่น กันยุง 
บำารุงขนขับไล่แมลงด้วย
สารสกัดจากตะไคร้หอม, 
ลาเวนเดอร์, น้ำาส้มควัน
ไม้, สะเดา, ไธม์

Item#   Description                    ปกติ สมาชิก
SP856   Super Shine 480ml | สูตรเพิ่มความเงางาม 480 มล. ฿795 ฿755
SP857   Aqua Crystal 480ml | สูตรขจัดรังแค ลดคัน 480 มล. ฿795 ฿755
SP858   Deep Cleansing 480ml | สูตรเพิ่มปริมาณขน 480 มล. ฿795 ฿755
SP859   Natural Organic 480ml | สูตรอ่อนใสพิเศษ 480 มล. ฿795 ฿755

Chitocure Organic. New all 
natural and organic shampoo with 
Chitin and Chitosan to help reduce 
skin problems from fungus and bac-
teria. แชมพูสูตรออร์แกนิคจากชิโตเคียวร์ 
ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ พร้อมไคโตซาน
ที่ช่วยลดการเจริญเติบโตของยีสต์ แบคทีเรีย 
และเชื้อราต่างๆ มีให้เลือกสูตรเพิ่มความเงา

งาม สูตรขจัดรังแคที่ช่วยลดอาการคัน สูตรเพิ่มปริมาณขนสำาหรับขนเส้นเล็กที่ดูบางและน้อย 
และสูตรอ่อนใสพิเศษสำาหรับสุนัขแพ้ง่าย



สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์(ยังไม่แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น
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Groomer's Salon Select 18.4 oz.  

Modern PET Shampoo. 

Item#  Description                     ปกติ สมาชิก
SP761  Deodorizing Shampoo | แชมพูดับกลิ่นตัว     ฿199 ฿189
SP762  Coal Tar Shampoo | แชมพูรักษาโรคผิวหนัง    ฿199 ฿189
SP763  White Coat Shampoo | แชมพูสุนัขขนขาว     ฿199 ฿189
SP765  Puppy Fresh Shampoo | แชมพูสูตรลูกสุนัข     ฿199 ฿189
SP766  Oatmeal Shampoo | แชมพูบรรเทาอาการคัน    ฿199 ฿189
SP767  Oarmeal Conditioner | ครีมนวดบำารุงขนลดคัน   ฿199 ฿189
SP768  Herbal Shampoo | แชมพูสูตรสมุนไพร       ฿199 ฿189

Item#   Description                    ปกติ สมาชิก
SP431   Hypoallergenic Shampoo 150 ml | แชมพูผิวแพ้ง่าย ฿150 ฿142
SP432   Charcoal Shampoo 150 ml | แชมพูรักษาโรคผิวหนัง ฿150 ฿142
SP433   Antibacterial Shampoo 150 ml | แชมพูฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฿150 ฿142
SP434   Deodorizing Shampoo 150 ml | แชมพูดับกลิ่นตัว ฿150 ฿142
SP431   Cat & Kitten Shampoo 150 ml | แชมพูแมวและลูกแมว ฿150 ฿142

แชมพูและครีมนวดสำาหรับสุนัขจากซีเนอร์จี้ แลบ มีหลายสูตรให้เลือกตามปัญหาที่พบ เหมาะ
กับสุนัขทุกสายพันธุ์ ขนาด 18.4 ออนซ์ สูตรสมุนไพรมีส่วนผสมของ ยูคาลิปตัส ว่านหางจรเข้ 
คาโมมายล์ นำ้ามันซีด้าวู้ด เอคินาเซีย กานพลู และ ต้นยาร์โรว์ ช่วยลดการติดเชื้อ บำารุงขน 
และลดอาการคันด้วยสมุนไพร Formulated to condition the coat of all breeds with 

Omega 3. Dilutes 1:1.
แชมพูผสมกรดไขมันบำารุงขนโอเมก้า 3 โมเดิร์นเพ็ท ผสมนำ้าได้ 1 ต่อ 1 ช่วยบำารุงขนและแก้ไข
ปัญหาโรคผิวหนัง ฯลฯ ทุกสูตรช่วยบำารุงขนให้นุ่มเป็นเงางาม ขนาด 150 มิลลิลิตร

SP832  Shampoo   ฿355 ฿335 SP833   Conditioner  ฿395 ฿375 SP839    ฿265  ฿249

SP831  Shampoo  16oz  | แชมพู 16 ออนซ์ ฿295  ฿279
SP843  Dry Shampoo 7.4 oz | แชมพูแห้ง  ฿370  ฿349

SP836A  Shampoo 16oz  |แชมพู 16 ออนซ์   ฿295  ฿279
SP841   Dry Shampoo 7.4 oz | แชมพูแห้ง   ฿370  ฿349

Oatmeal Shampoo supports 
new hair growth and leaves 
a shiny, soft, healthy coat. 
Relieves dry and itchy skin.
Hypo-Allergenic. 16oz แชมพูสูตร
สุนัขแพ้ง่าย ผสม โอ๊ทมีลลดอาการคัน
ผิวแห้งเป็นขุย ช่วยให้ขนขึ้นใหม่รวดเร็ว 
สวยงาม โปรตีนจากข้าวโอ๊ตช่วยบำารุง
ขน ให้นุ่ม สวย 16 ออนซ์

Oatmeal Conditioner supports 
new hair growth. Deep 
conditioning leaves a shiny, 
soft, healthy coat. Relieves 
dry and itchy skin. Hypo-
Allergenic. 16oz ครีมนวดขน
สูตรสุนัขแพ้ง่าย ผสมโอ๊ทมีลลด
อาการคันผิวแห้งเป็นขุย บำารุงขนเข้ม
ข้น ช่วยให้ขนสวยเป็นเงางามด้วย
โปรตีนจากข้าวโอ๊ต 16 ออนซ์

Tearless shampoo for cats and kittens 
with lanolin and protein. 12oz แชมพู
สำาหรับแมวและลูกแมวอ่อนใสพิเศษเข้าตาไม่แสบ 
ผสมโปรตีนและลาโนลินช่วยให้ขนเงางามและไม่
ระคายเคืองผิวหนัง 12 ออนซ์

Tangles and Mats Shampoo. 
With aloe vera that strengthens 
and detangles the coat, leaving 
it easy to brush or comb 16 oz 
แชมพูสำาหรับขนพันกัน ผสมว่านหาง
จรเข้ ช่วยให้ขนลื่น นุ่มสลวย เงางาม 
สางสังกะตังง่าย หวีง่ายและขนไม่ขาด 
ป้องกันขนกลับมาพันกันได้ดี 16 ออนซ์
ใหม่! แชมพูแห้งสูตรแก้ขนพันกัน กลิ่น
หอม ไม่ต้องล้างออก ขนาด 7.4 ออนซ์

Reduces Odor Shampoo. 
Deep cleans, shines, and 
freshens with papaya and 
oatmeal scent. Keeps odors 
away for longer. 16oz แชมพู
ดับกลิ่นตัว ทำาความสะอาดลำ้าลึก 
ขจัดกลิ่นตัวหมดจด ป้องกันการก
ลับมาของกลิ่นตัวได้นานยิ่ งขึ้น 
บำารุงขน และมีกลิ่นหอมมะละกอ
และ โอ๊ทมีล 16 ออนซ์ ใหม่! แชมพู
แห้งสูตรดับกลิ่นตัว ไม่ต้องล้างออก 
ขนาด 7.4 ออนซ์

Gentle Tearless shampoo 
with Keratin and Lanolin. 
Conditions, protects and 
softens. Great for puppies 
and sensitive dogs. 16oz 
แชมพูสูตรอ่อนโยนเข้าตาไม่
แสบ ผสมลาโนลินและเคราติน 
บำารุงขน ปกป้อง และช่วยให้
นุ่มสลวย เหมาะกับลูกสุนัขและ
สุนัขแพ้ง่าย ใหม่! แชมพูแห้ง
สูตรลูกสุนัข กลิ่นหอม ไม่ต้อง
ล้างออก ขนาด 7.4 ออนซ์

De-Shedding Shampoo.  
Honey vanilla scented 
fomula. Nourishes, hydrates, 
&  protects. Strengthens coat 
with omega 3 to reduce 
shedding.  16oz แชมพูกำาจัด
ขนร่วงและลดขนร่วง ช่วยบำารุงขน
ให้แข็งแรง ร่วงน้อย ป้องกันการ
หลุดร่วงและให้ความชุ่มชื้นด้วย
กรดไขมันบำารุงขนโอเมก้า 3 กลิ่น
วานิลลาและนำ้าผึ้ง ใหม่! แชมพู
แห้งสูตรลดขนร่วง ไม่ต้องล้างออก 
ขนาด 7.4 ออนซ์ 

ลดขนร่วง

แก้ขนพัน
กัน

ดับกลิ่น
ตัว

สุนัขแพ้
ง่าย

สุนัขแพ้
ง่าย

เข้�ต�ไม่
แสบ

2-in-1 Shampoo & Conditioner. 
Protein enriched formula helps 
detangle knots and mats. 16 
oz.   แชมพทูอินวันผสมครีมนวด มี
โปรตีนบำารุงขนที่ช่วยบำารุงและป้องกัน
ขนพันกัน ขนาด 16 ออนซ์

Bright White Shampoo.  
formulated with clarifying 
pearlescent brighteners and 
whiteners to safely remove 
discoloration and enhance your 
dog's fading coat to its natural 
shine. 16 oz.    แชมพูไบรท์ไวท์ สูตร
สำาหรับสุนัขขนขาวและขนสีอ่อน ช่วย
ฟอกสีที่เปรอะเปื้อนออกและปรับเม็ดสีให้
สว่างโดยไม่เป็นอันตราย ขนาด 16 ออนซ์SP838  Shampoo  ฿315  ฿299
SP837  Shampoo   ฿295  ฿279

ผสมครีม
นวด

สูตรขน
ขาว

SP834  Shampoo  16oz  | แชมพู 16 ออนซ์  ฿315  ฿299
SP842  Dry Shampoo 7.4 oz | แชมพูแห้ง   ฿370  ฿349

SP835  Shampoo 16oz | แชมพู 16 ออนซ์  ฿359 ฿329
SP844  Dry Shampoo 7.4 oz | แชมพูแห้ง   ฿370  ฿349

เข้�ต�ไม่
แสบ
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ยอดสั่งซ้อ
Total

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿899 ฿79 ฿79

฿900 - ฿1,499 ฿59 ฿79
1,500 - 2,499 ฟร | FREE ฿59
> 2,500 ฟร | FREE ฟร | FREE

ยอดสั่งซ้อ
Total

สินค้าทั้งหมดไม่เกิน 4 กก. (ไปรษณีย์)
Orders less than 4 kg. (Postal Service)

สินค้าทั้งหมดเกิน 4 กก. (บ. ขนส่ง)
Orders over 4 kg (Courier Service)

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿1,199 ฿59 Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899 ฿79 Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900 ฿99 Please Call | กรุณาสอบถาม

* สินค้าชิ้นใหญ่ รวมถึง อาหารหรือขนม
ยกลังทุกชิ้น และอาหารทุกชนิดที่บรรจุ
เกิน 6 กก. ต่อถุง
* Oversized Items include: All mas-
tercase orders and dog or cat food 
over 6 kg. package

หมายเหตุ|NOTE: สินค้าตำ่ากว่า 4 กก. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุธรรมดา) สินค้าเกิน 4 กก. จัดส่งทางขนส่ง เก็บค่าส่งปลายทางหรือต้นทางตามต้องการ 
และมีค่าบรรจุหีบห่อพิเศษ 20 บาท ต้องการส่ง EMS กรุณาสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม 
* Orders < 4 kg. are shipped via regular postal service, orders > 4 kg. are shipped via courier service with ฿20 packaging fee. Delivery fee 
for couriers are calculated according to the size of your order. For EMS service please call for quotaton.

หมายเหตุ|NOTE: กรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งหมดเมื่อพนักงานส่งไปถึงแล้ว มีค่าเสียเวลา 200 บาท ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล ดอนเมือง พุทมณฑล
สาย 1-4 ทวีวัฒนา สายใหม ลาดกระบัง คลองสามวา อยู่นอกเขตจัดส่งปกติ มีค่าบริการพิเศษ 120-200 บาท (กรุณาสอบถาม) 
฿200 fee applies for rejection of the entire order upon delivery. Customers living in other provinces surrounding Bangkok and those in the fol-
lowing districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies. 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 715-2-26868-2
Chan Road Branch

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 031-275753-9
Chan Road Branch

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์
วรยุทธ แซ่จง
Worayuth Saechueng
Account #: 133-5-17786-9
Chan Road Branch

CASH | เงนสด

CREDIT CARD | บัตรเครดิต


