
 

 

"Pet N-zyme Shampoo" คือ "คาํตอบ" 

เอน็ไซม์แชมพูเพ่ือทาํความสะอาดขนและผวิหนังได้อย่างหมดจด 

ผลติภัณฑ์อนิทรีย์ 

 

 นวตักรรมใหม่ล่าสุดของแชมพูสําหรับสัตว์เลีย้งทีแ่สนน่ารักของคุณ ซ่ึงประกอบด้วยส่วนประกอบอนิทรีย์ร่วมกบั

เอน็ไซม์ เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการดูแลเส้นขน ผวิหนัง ใบหน้าและทัว่ร่างกายทีบ่อบบาง เอน็ไซม์แชมพู "Pet N-zyme 

Shampoo" มีคุณสมบัติทีห่ลากหลาย ในการช่วยกาํจัดสารมลพษิและคราบไขมันทีส่ะสมทัว่ตวัสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ที่เกาะ

ตามเส้นขนและผวิหนัง อีกทั้งก่อเกดิผดผ่ืน และสิว ทีขึ่น้ตามตัว 

นอกจากนี ้เอน็ไซม์แชมพู "Pet N-zyme Shampoo" ยงัช่วยยบัยั้งการเจริญเติบโตของแบคทเีรียทีท่าํให้เกดิกลิน่สาบตัวและ

ก่อเกดิโรคผวิหนัง อกีทั้งช่วยย่อยสลายเซลล์ขนและผวิทีต่าย ช่วยให้เกดิการสร้างขนและผลดัผวิใหม่ทีอ่่อนนุ่มและแวววาว 

ส่ิงทีส่ร้างความโดดเด่นทีสุ่ดของเอน็ไซม์แชมพู "Pet N-zyme Shampoo" คือ ช่วยกาํจัดกลิน่ตัวสัตว์ได้อย่างหมดจดเด็ดขาด 

เป็นเวลานาน 7-10วนั จึงช่วยให้สัตว์เลีย้งหลุดพ้นจากยุงกดัดูดเลือด อกีทั้งรบกวนกบัตัวเรา ด้วย 

 เอน็ไซม์แชมพู"Pet N-zyme Shampoo" คือ คําตอบสําหรับแชมพูสัตว์เลีย้ง เป็นสูตรพิเศษทีไ่ม่เหมือนใครทีม่ี

เอน็ไซม์ธรรมชาติทีช่่วยบรรเทาอาการคันได้อย่างรวดเร็วและลดความเจ็บปวดจากความระคายเคืองต่อผวิหนังอกัเสบ ผ่ืน

กลาก แมลงและเห็บหมัดไรกัด และยงัเรียกคืนความสมดุลของผวิ (pH  6.5 ) และอุดมไปด้วยสารอาหารสําคัญทีช่่วยทําให้ผวิ

คงความนุ่มนวลและช่วยดูแลคุณภาพขนให้นุ่มสดใสแวววาว อกีทั้งช่วยลดและกาํจัดเห็บหมัด เน่ืองจากสุนัขปราศจากกลิน่

ตัว แม้พาสุนัขออกไปเดินเล่นในสนามหญ้า ซ่ึงเป็นแหล่งอาศัยของเห็บหมัด จะไม่กระโดดมาขึน้เกาะอกี เพราะไม่ได้กลิน่ตัว

สุนัขทีเ่ดินผ่าน 

  วธีิการใช้ 

         ล้างสุนัขด้วยนํา้สะอาด ฟอกด้วย “Pet N-zyme Shampoo” ให้ทัว่ตัว สามารถใช้ได้ทัว่ตัวสัตว์ นวดเบาๆโดยไม่ต้องลง

แรง เกาหรือขีดข่วน เพ่ือให้ซึมเข้าในเส้นขนและสัมผสัผวิให้ทัว่ และทิง้ไว้ 1-2 นาท ีเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ทีด่ีทีสุ่ด จากน้ัน ควร

ล้างออกด้วยนํา้หลายคร้ังให้สะอาด และเช็ดเบาตัวให้แห้งหรือเป่าด้วยลมร้อนให้แห้งเพ่ือป้องกนัสุนัขเป็นหวดั  โดยอาจสระ

ซ้ําในกรณทีีจํ่าเป็น (เช่น พบเห็บหมัดออกมาให้เห็นเป็นจํานวนมากหลังสระ เน่ืองจากสัตว์ปราศจากกลิน่ตัว ลูกเห็บหมัด

ออกมาทีอ่าศัยอยู่ใต้ผวิหนัง) ขน และผวิ สะอาด อ่อนนุ่มและสดใสแวววาว อกีทั้งช่วยขจัดกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค์ของสัตว์เลีย้ง

อย่างเฉียบขาดและปกป้องการเกดิกลิน่น้ันได้ยาวนาน 7วัน 

 ในกรณตีัวสัตว์สกปรกมาก ขนมันเยิม้ มีสิวขึน้ (Symbolic Acne) และโรคผวิหนัง ควรล้างสุนัขด้วยนํา้สะอาด ฟอกถู

ให้ทัว่ ด้วย "Pet N-zyme Shampoo" ทิง้ไว้ 5-10 นาท ีจากน้ัน ควรล้างออกด้วยนํา้หลายคร้ังให้สะอาด ขนและผวิพรรณจะดู

สะอาดเกลีย้งเกลา, ปราศจากกลิน่กายสัตว์อย่างแน่นอน อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาสิวและรักษาโรคผวิหนังของสัตว์ได้เป็นอย่างด ี  

 



 

 

สภาพการเกบ็รักษา 

-   ควรเกบ็ไว้ในอุณหภูมิห้อง เพ่ือหลกีเลี่ยงการสัมผสัโดยตรงกบั แสงแดดและความร้อนสูง 

ข้อควรระวงั : สําหรับใช้ภายนอกเท่าน้ัน ห้ามใช้นํา้อุณหภูมิสูงกว่า 47°C, ควรหลกีเลี่ยงสบู่และแชมพูทีเ่ป็นด่างซ่ึงอาจทาํให้

เกดิความแห้งกร้านและการระคายเคือง 
 

"Pet N-zyme Shampoo" เอ็นไซม์แชมพู ม ี2 สูตร 

1. เอน็ไซม์แชมพู สําหรับขนส้ัน - สีเขียว สําหรับสัตว์เลีย้งทัว่ไป 

2. เอน็ไซม์แชมพู สําหรับขนยาว - สีม่วง เพ่ือสัตว์เลีย้งทีก่ลิน่ตัวแรง, เหม็น 
 

ปริมาตรสุทธิ : 500 มล.  
 

ส่วนประกอบหลกั : Saponified Coconut Oil (Caprylic/Capric Triglyceride), Shea Butter )Vitellaria paradoxa), 

Honey, Algae Extract, Aloe Vera, Apricot Kernel Oil (Prunus armeniaca), Lentil (Lens esculenta) Seed Extract, 

Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Sodium Chloride, Vitamin E acetate, Chamomile Extract, Flagrance, PICO 

Enzymes, AQUA, 
 

ผู้ผลติและจัดจําหน่ายโดย :  

บริษัท พโิกเทคโนโลยี ่จํากดั PICO TECHNOLOGY co., ltd. 

519/400-405  ถนน ประชาอุทศิ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140  

 
 

ส่วนผสมทีใ่ช้ 

• Caprylic/Capric Triglyceride (นํา้มันมะพร้าวสกดัเยน็) - ช่วยรักษาระดับความชุ่มช้ืนทีเ่หมาะสม และ ส่งเสริมการดูดซึม

เข้าสู่ผวิช้ันในของ ส่วนผสมทีใ่ช้งานอ่ืนๆ 

• Shea Butter (Vitellaria paradoxa) - เหมาะสมอย่างยิง่ในการช่วยรักษาสําหรับผู้ทีม่ีผวิแห้งและ วยัทีเ่กดิร้ิวรอย โดยมีกรด

ไขมันทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงมีความสามารถในการทีจ่ะรักษาความชุ่มช้ืน และเพิม่ความยืดหยุ่นของผวิ Shea Butter ยังช่วยใน

การปกป้องผิวพรรณจากผลกระทบความเสียหายของแสงอาทติย์ (ช่วยป้องกนั UV-B ได้ดีเพิม่ขึน้) ในขณะเดียวกันกช่็วย

ซ่อมแซมความเส่ือมของเซลล์ 

• นํา้ผึง้ - มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือแบคทเีรีย, ช่วยในการซ่อมแซม รักษาบาดแผล บรรเทาอาการช้ําบวม มีคุณสมบัติทีช่่วยให้ผวิชุ่ม

ช้ืน 

• สารสกดัจากสาหร่ายทะเล - มีสารทีช่่วยให้ผนังเซลล์ ควบคุมความช้ืนของผวิให้เป็นปกติและให้ความอ่อนนุ่ม 

• ผงว่านหางจระเข้  - ช่วยบรรเทาอาการบวมแดง และ ลดการอกัเสบ ช่วยให้ผวิพรรณมีความชุ่มช้ืน นุ่มนวล ในขณะเดียวกนั

กช่็วยปกป้องผวิจากการรุกราน จากภายนอก 



 

 

• Apricot Kernel Oil (Prunus armeniaca) - ให้ความชุ่มช่ืน และ ฟ้ืนฟูผวิทีต้่องการ แต่โดยผลประโยชน์อนัมากมายในการ

ปกป้องรักษาโดยเฉพาะผวิทีเ่สียก่อนกาํหนดอายุ และ ผวิทีแ่ห้งและผวิทีเ่กดิการระคายเคือง มันจึงถูกนํามาใช้เป็น ส่วนผสม

ของเคร่ืองสําอางสําหรับ การอ่อนตัว และ ความชุ่มช้ืน 

• สารสกดัจากเมลด็ Lentil (Lens esculenta) - มีฤทธ์ิในการต่อต้านหรือลดความมันของผวิ และ ช่วยรักษา,ลดรอย รูขุมขน 

• วติามินอ ีอะซีเตต - มีฤทธ์ิช่วยลด ผลกระทบ จาก ผวิหนังทีม่ีอาการไหม้เกรียมจากแสงแดด 

• Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Sodium Chloride - ใช้ในขบวนการทาํปฏิกริิยา กบัไขมันให้เปลี่ยนรูปเป็นสบู่, ปรับ

ค่าความเป็นกรดด่างของสบู่ 

• คาโมมายล์ (Chamomile Extract) - ลดการระคายเคืองและการอกัเสบของปัญหาสิวและผวิพรรณ, ปกป้องผวิจากมลภาวะ 

เพิม่ความแข็งแรง เนียนนุ่ม ชุ่มช่ืนให้กบัเซลล์ผวิ, ช่วยปรับสภาพผวิ เพิม่ความขาวเรียบเนียน และลดรอยแผลเป็น, ใช้ได้กบั

ทุกสภาพผวิและทุกปัญหาผวิ 

• PICO Enzymes :  เอน็ไซม์ ตัวเร่งปฏิกริิยาเคมีในขบวนการย่อยสลายผนังเซลล์ทีต่ายแล้ว เปรียบเสมือนช่วยขัดผิวโดย

ธรรมชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


