
LINHA 
HOMECARE
A linha Home Care DNAma zon 
é uma linha completa para 
higiene, embelezamento, bem-
estar e ap rendizado para os pet.

Os produtos têm ativos naturais 
amazônicos, nanotecnologia, 
pH fisiológico, hipoalergênico, 
livre de parabenos e sem Sal.

Nossa linha bem -estar possui ati vos 
naturais, óleos vegetais e esse nciais que 
cuida da saúde física e mental pelos ativos 
botânicos e da a romaterapia oferecendo 
todo o cuidado que os pets merecem.

Conte com os 
sprays DNAma zon 
que promovem 
o bem-estar 
e tratam dos pet!

SPRAY 
ANTIPARASITAS
MAIS DO QUE 
REPELIR PARASITAS, 
TRATAR A PELE 
DO ANIMAL.
O Spray antiparasitas tem 
poderosa ação repelente de 
insetos, pulgas e carrapatos pelo 
NEEM, ele traz alívio imediato pelo 
ÓLEO ESSENCIAL DE CEDR O que 
tem ação calmante e ajuda no 
combate a inflamações da pele. 
Sua fórmula natural não irrita 
e não intoxica os pets. 

SPRAY 
HARMONIA 
Antiestresse

OS PETS MERECEM.
O Spray Antiestresse 
Harmonia utiliza a aromaterapia 
para trazer a sensação de 
tranquilidade e bem-estar pelo 
ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA, 
além do uso do ÓLEO 

ESSENCIAL DE YLANG YLANG

que trata o estresse, ansiedade 
e a depressão. 

Todos os produtos da DNA Ama zon Pet são 
produzidos com uma fórmula i novadora desenvolvida 
com Nanotecnologia e Princípios Ativos Naturais!

SHAMPOO TECNOL
HIGIENE E TR ATAMENTO PARA 
A PELE E PELO DE SEU PET. 
Fórmula inovadora desenvolvida com 
Nanotecnologia e Princípios Ativos 
Naturais que promove limpeza suave, 
trata a pele dos pet, elimina odores, 
auxilia no bem-estar animal e deixa os 
pelos perfumados com ação prolongada. 
Contém COPAÍBA com ação antisséptica, 
desinfecção de feridas e cicatrizante, 
TEA TREE com ação anti-inflamatória, 
antibacteriana, germicida e o GUARANÁ

que combate infecções da pele e melhora 
a micro circulação sanguínea.

Unidade: 7898955875 537 

Unidade (Refil): 7898955875 650

Caixa c/ 16 unid.: 1 7898955875 534

Caixa c/ 16 unid. (Refil): 1 7898955875 657 

CREME SUPREME 
CONDICIONADOR
A HIDR ATAÇÃO DOS FIOS 
QUE TAMBÉM PROTEGE A PELE.
O Creme Supreme é um condicionador com fórmula 
inovadora desenvolvida com Nanotecnologia e 
Princípios Ativos Naturais que hidrata, nutre e amacia 
os fios com brilho intenso pela JOJOBA, protege a pele 
devido à ação anti-inflamatória da TEA TREE, tem ação 
cicatrizante pela COPAÍBA e CUPUAÇÚ que proporciona 
fios super macios, promovendo a manutenção da 
hidratação e protegendo a umidade natural dos pelos.
germicida e o GUARANÁ que combate infecções da 
pele e melhora a micro circulação sanguínea.

Unidade: 7898955875 544

Unidade (Refil): 7898955875 667

Caixa c/ 16 unid.: 1 7898955875 541

Caixa c/ 16 unid. (Refil): 1 7898955875 664

SEC ACTIVE
O SPRAY QUE REDUZ O TEMPO 
DE SECAGEM EM ATÉ 50%.
O Sec Active é um Spray auto secante 
termoativado, com fórmula inovadora 
desenvolvida com Nanotecnologia e 
Princípios Ativos Naturais, que traz 
rapidez e praticidade para o pós-banho, 
reduzindo o tempo de secagem em 
até 50%. Possui COPAÍBA com efeito 
antisséptico, o spray forma uma película 
impermeabilizante pela CARNAÚBA que 
protege os fios da umidade e da poluição, 
além de hidratar, fortalecer os fios e 
proporcionar brilho pelo BURITI.

Unidade: 7898955875 551

Unidade (Refil): 7898955875 674

Caixa c/ 16 unid.: 1 7898955875 558

Caixa c/ 16 unid. (Refil): 1 7898955875 671 

EDUC PET
O APRENDIZADO 
EFICIENTE QUE N ÃO 
AGRIDE O ANIMA L.
O Spray Repelente auxilia 
na disciplina, educação e 
aprendizado do pet evitando 
o xixi no lugar errado. Com 
fórmula 100%natural. Não 
agride o olfato sensível do 
animal. A CITRONELA e o 
BREU BRANCO tem grande 
poder repelente para animais 
e a CANFORA purifica o ar, 
as narinas para não agredir o 
olfato dos pet.

Unidade: 

7898955875 568

Caixa c/ 20 unid.: 

1 7898955875 565

SPRAY 
ÍNTIMUS
MAIS DO QUE 
HIGIENIZAÇÃO, 
UM TRATAMENTO 
COMPLETO.
O Spray Íntimus Pet tem 
poderosa ação antibacteriana, 
anti-inflamatória e cicatrizante 
pelo BARBATIMÃO que agem de 
forma protetora na higienização 
das partes íntimas do animal, 
eliminando bactérias e maus 
odores pela COPAÍBA que tem 
efeito antisséptico e desinfecção.

Unidade: 

7898955875 599

Display c/ 16 unid.: 

1 7898955875 596

Caixa c/ 16 unid.: 

2 7898955875 593

SPRAY 
BALSÂMICO
O BÁ LSAMO QUE 
TRATA E PROTEGE.
Com poderosa propriedade antifúngica, 
cicatrizante e anti-inflamatória pela 
ANDIROBA protege a pele do animal 
contra infecções, micoses e alergias, além 
de deixar o pelo macio e sedoso. O Spray 
Balsâmico controla e elimina a inflamação 
de feridas pela COPAÍBA que desinfeta 
feridas, acelera o processo de cicatrização 
e efeito antisséptico. Possui BAB OSA que 
fortalece o pelo da raiz dos fios, hidrata, 
elimina a coceira e acalma a pele.

Unidade: 

7898955875 575

Display c/ 16 unid.: 

1 7898955875 572

Caixa c/ 16 unid.: 

2 7898955875 579

Unidade: 

7898955875 605

Display c/ 16 unid.: 

1 7898955875 602

Caixa c/ 16 unid.: 

2 7898955875 609

Unidade: 

7898955875 582

Display c/ 16 unid.: 

1 7898955875 589

Caixa c/ 16 unid.: 

2 7898955875 586

Unidade: 

7898955875 629

Caixa c/ 4 unid.: 

1 7898955875 626

SHAMPOO 
TECNOL
QUALIDADE À A LTURA 
DO SEU N EGÓCIO.
Shampoo Tecnol profissional de alto 
rendimento com fórmula inovadora 
desenvolvida com Nanotecnologia 
e Princípios Ativos Naturais para 
embelezamento dos pelos e para o 
cuidado da saúde da pele de seu pet. 
Pode ser diluído em 100%. Contém 
extratos e óleos naturais com ação anti-
inflamatória, antisséptica e cicatrizante, 
que auxilia no bem estar do Pet. 
Promove limpeza suave, elimina odores 
de maneira eficiente, sem agredir, 
deixando os pelos hidratados, brilhantes 
e perfumados com ação prolongada.

SEC ACTIVE
COM BANHOS MAIS 
RÁPIDOS, MAIS CLIENTES 
SÃO ATENDIDO S.
O Sec Active é um Spray auto 
secante termoativado, elaborado 
com nanotecnologia e ativos 
naturais, que auxilia no cuidado 
do embelezamento e higiene 
do Pet, acelerando o trabalho de 
secagem dos fios com eficiência, 
reduzindo o tempo em 50%. 
Contém ação impermeabilizante 
que protege os fios da umidade, 
da poluição, mantém a hidratação, 
fazendo com que dure por muito 
mais tempo a escovação, os pelos 
limpos e o brilho intenso.  

 

CREME SUPREME 
CONDICIONADOR
SEUS CLIENTES 
SURPREENDIDOS PELA MACIEZ.
Usado após o shampoo, o Creme Supreme 
da DNAmazon PET é um condicionador 
desenvolvido com nanotecnologia e 
princípio ativos naturais especialmente 
para hidratar, nutrir, amaciar os pelos, sem 
deixa-los pesado, ajuda no controle da 
oleosidade com alto poder de absorção de 
água, além de deixa-los leves e perfumados. 
Proporciona saúde para pele, pois contêm 
extratos e óleos naturais com ação anti-
inflamatória, antisséptico e cicatrizante, que 
auxiliam na saúde e no bem estar do pet, 
mantendo a umidade natural dos pelos. 
Pode ser diluído em 100%.

Unidade: 

7898955875 636

Caixa c/ 4 unid.: 

1 7898955875 633 

Unidade: 

7898955875 612

Caixa c/ 4 unid.: 

1 7898955875 619 

o dobro de ativos, assim 
você pode diluir os p rodutos 
em até 100% para ter mais 
rentabilidade e lucratividade 
no seu pet s hop.São produtos 
de qualidade que irão 
fidelizar seus clientes.

LINHA
PROFISSIONAL
Economia e eficiência 
que valem a pena.
Com embalagens p ráticas 
e econômicas, a linha 
profissional DNAma zon tem 

LINHA BEM ESTAR


