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Cégünk 2015-ben kezdte aktivitását 
saját házi kedvencünk rendben-
tartásával. Hogyha neked is eleged 
van az otthoni próbálkozásból 
és szakértői kezekre szeretnéd bízni 
kedvenced, nálunk minőségi 
és speciális eszközök garantálják 
a szakszerű ellátást. Okleveles kozme-
tikusokként küldetésünk, 
hogy a tökéletes tiszta szőrzet mellett 
a legszebb fazont alakítsuk ki 
kedvenceink számára.

Rólunk

kutyaszépségszalon

Számunkra 
minden kutya 
fontos, akkor 

is, ha bozontos!
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Kis kedvenceik számára az alábbi szolgálta-
tásaink közül választhatnak vendégeink, akik 
hozzánk fordulnak legkisebb családtagjaikkal.

Mindenekelőtt fésüléssel, a szőrcsomók 
kibontásával kezdődik a szépülés, majd a 
következő szolgáltatásokkal folytatódik:

Fürdetés
A legegyszerűbbnek tűnő folyamat, de 
nagy gondosságot igényel. Minden fajtá-
nál más-más gyakorisággal kell elvégezni, 

speciális, erre a célra kifejlesztett sampo-
nokkal. A fürdetés a fajtának, életkornak, 
esetleg egyedi igényeknek megfelelő, 
minőségi samponokkal történik. A für-
detést követő szárítás során, folyamatos 
fésüléssel eltávolítjuk az elhalt szőröket és 
a megmaradt csomókat.

Nyírás
A fajtára jellemző fazon vagy a gazdi által 
elképzelt külső kerül kialakításra, akár fajta-
tiszta, akár keverék kutyáról van szó.

Szolgáltatásaink
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Egészségügyi nyírás
A tappancson, a szem előtt és a 
végbélnyílás környékén található 
szőr nyírását jelenti. A talppár-
nák között hosszúra megnőtt 
szőr összecsomósodhat (növényi 
részek ragadhatnak bele), amely 
irritációt és fájdalmat okozhat. 
Leginkább a hosszú szőrű ku-
tyáknál kell erre különös gondot 
fordítani.

Trimmelés
Drótos, szálkás és vegyes szőr-
típusú kutyák esetén alkal-
mazott eljárás. Trimmeléskor 
az elhalt szőröket távolítjuk 

el, hogy ezek helyett új szőr 
növekedhessen, mert ellenkező 
esetben akár szőrproblémák is 
kialakulhatnak.

Karomvágás
Az emberi körömhöz hason-
lóan, a kutyák karma is folya-
matosan nő. A sokat mozgó 
kutyáknál természetes körül-
mények között kopnak, viszont 
kevesebbet mozgó vagy idősebb 
egyedeknél a növekedés erőtelje-
sebb, mint a kopás. A túlságosan 
hosszú karom zavarja a mozgást, 
valamint belenőhet a talp-
párnába, gyulladást okozhat. 

Célszerű 2-3 havonta ellenőriz-
tetni és vágatni.

Fültisztítás
A külső hallójárat tisztításán kívül 
magában foglalja a fülszőr kisze-
dését is. Ez azért fontos, mert a 
fülszőrön baktériumok tapadhat-
nak meg, amik fülgyulladást is 
okozhatnak, illetve a túlzott fül-
szőr a hallójáratban szinte „dugót” 
képez.
Kérésre a folyamatot masszázs-
zsal és parfümözéssel fejezzük 
be, majd jutalomfalat és egy kis 
mókázás után zárul a nálunk 
töltött idő.
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A logóról
Logónk kialakításánál saját 
családtagunkká fogadott 
kiskutyánk inspirált. Három 
színváltozatban használhatják 
logónkat. 
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Színek
Az arculati elemek mindegyikén 
az alábbi színek , illetve ezen színek 
különböző árnyalatai szerepelnek.

C:  35%      R:  139
M: 60%      G:   94
Y:   80%      B:   60
K:   25%     

HEX: #8B5E3C

C:    32%      R:  111
M: 100%     G:   94
Y:  100%      B:  60
K:    46%     

HEX: #6F0F10

C:     0%     R: 35
M:    0%     G: 31
Y:      0%     B:32
K: 100%  

HEX: #231F20

C:  0%     R: 255
M: 0%     G: 255
Y:  0%      B: 255
K:  0% 

HEX:#FFFFFF
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Pincsi

Tiltások
Tilos a logó betűtípusát megvál-
toztatni!
Tilos a logó színeit felcserélni, 
átszínezni, új színeket használni!
Tilos a logót vertikálisan, hori-
zontálisan torzítani!
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Levélpapír
Levélpapírunkon is megjelenik 
cégünk logója. A logóban ugyan 
nem szerepel a színeknél bemuta-
tott világosbarna árnyalat, ez csu-
pán levélpapírunk záróvonalánál 
fordul elő, ahová elérhetőségeinket 
tüntettük fel, illetve névjegykár-
tyánkon is látható. A borítékon 
csak a logó és a címzés szerepel. 
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Pecsét
Hagyományos, gumialapú 
pecsétünkön a logó mellett 
cégünk bejegyzési száma látható.
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Névjegykártya
Névjegykártyánkon a logónk bordó 
alapon fehéren jelenik meg, illetve 
egy mancs látható a fent meghatározott 
barna színárnyalatban. 
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Extra szolgáltatások
Szenvedélyünk a kutya; 
szeretjük őket és pontosan 
úgy bánunk a gazdik ku-
tyusaival, mintha a sajátunk 
lenne. Jómagunk is kutyatar-
tók vagyunk, és tökéletesen 
megértjük annak fontosságát, 
hogy kedvenced egy felelős-
ségteljes, megbízható és sze-
rető kutyakozmetikusra bízd. 
Ezért  háztól házig szállítjuk 
kedvenceiket. 
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Négylábú kedvenceink 
sokszor számos olyan kvali-
tással rendelkeznek, amelyek 
miatt társnak, családtagnak 
tekintjük őket. Az intelligen-
cia, a szófogadó és illedelmes 
viselkedés, a kedvesség és 
játékosság, a hűség és a sze-
retetre való képesség mellett 
azonban ne feledkezzünk el 
ápoltságukról sem! 

Kérjük, segítse 
az állatvédőket, 
fodadjon mentett 
állatot örökbe!



Nagy Mária 
Csíkszereda, 2017 

KALOT


