Linha de Produtos Pelôncio é desenvolvida
com formulações que buscam o melhor resultado
em saúde da pelagem e pele do animal. Com
tecnologia em Nanoativos e bases com origem
Vegetal, os produtos agem de forma a manter os
nutrientes e restaurar os pelos daniﬁcados por
períodos prolongados sem tratamento.
Uma linha completa que busca desde o banho
dia a dia fazer a remoção de odores e sujeiras e
repor os nutrientes, hidratar e condicionar a
pelagem. Os produtos de tratamentos com as
máscaras e ﬂuídos promove um completo ciclo de
tratamento capilar o que possibilita não só a
manutenção mas também a recuperação quando a
pelagem apresenta sinais de danos.

O cronograma capilar nada mais é do que uma rotina de cuidados com a pelagem
baseada em três tratamentos bem famosos e essenciais para a saúde dos ﬁos:
hidratação, nutrição e reconstrução. Cada uma dessas etapas ajuda na recuperação da
ﬁbra capilar como o ressecamento, oleosidade ou quebra. Além desses tratamentos,
importante usar produtos de banho do dia a dia que promovem a manutenção da
estrutura capilar da pelagem.

CRONOGRAMA CAPILAR

Considerando desconhecer o estado da Pelagem do animal, é aconselhável fazer o teste de porosidade
que é o mais conhecido e simples e extremamente eﬁciente. Esse teste consiste em coletar o pelo do animal ( ﬁo
) e depositar em um copo com água limpa e observar o resultado.

Nesse caso deve ser utilizado a
Máscara de HIDRATAÇÃO, um produto
com D-Pantenol (Pro Vitamina B5) que é
um poderoso agente hidratante, que
auxilia na manutenção e vitalidade do
pelo, conferindo brilho, maciez,
penteabilidade, agindo com proteção
térmica e de cor.

Pelo na Superfície: Se o pelo
ﬁcou na superfície ( no topo ) isso
indica que a pelagem do animal
necessita de uma hidratação,
uma reposição de água para
trabalhar a umidade e devolver a
maciez.
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Os produtos Linha Banho
PELÔNCIO como shampoo e
condicionadores, possui esses
componentes em sua formulação e
contribui para uma manutenção da
saúde da pelagem e pele do animal.

www.peloncio.com.br

CRONOGRAMA CAPILAR

Quando o PET tem uma frequência de hidratação maior e que se utiliza produtos de banho com qualidade,
tem como consequência uma pelagem macia, com menos frizz, pontas mais fortes, pelagem com brilho, redução
de nós, pele menos ressecada e uma incidêcia de coceiras menor ocasionada por desidratação.
A pelagem esta precisando fazer
reposição de nutrientes, oleosidade e gordura
natural.

Pelo não afundou e nem ﬁcou
Superfície: Se o pelo não afundou
completamente e nem boiou na
superfície, isso signiﬁca que a
pelagem esta com média porosidade,
pouco daniﬁcado, com FRIZZ,
desalinhados e com pontas secas.
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Nesse caso deve ser utilizado a Máscara
de NUTRIÇÃO, um produto com Proteína de
Trigo hidrolisada que é constituída de
aminoácidos, aumenta a capacidade do pelo
em manter o teor de água, adiciona volume ao
pelo, reduz a porosidade e melhora a
suavidade, auxilia na reparação das escamas
de queratina dos ﬁos daniﬁcados e forma
então uma película protetora na superfície do
pelo, proporcionando um efeito brilhante e
sedoso agindo com proteção térmica e de cor.
Ainda com óleo de coco em sua
formulação que é altamente um repositor das
gorduras naturais, ácidos graxos promovento
a restauração das condições naturais da
pelagem.
www.peloncio.com.br
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O resultado de não usar produtos adequados nos banhos dos PETs, a longo prazo a pelagem e pele vai
ﬁcando desidratado, ressecados, quebradiços, pontas secas, isso tudo devido a perda de nutrientes. O cuidado
com a pelagem é essencial para manter a saúde do animal, além de uma boa alimentação equilibrada.
A pelagem esta precisando fazer reposição
de Queratina, proteínas e outros aminoácidos.

Pelo afundou: Se o pelo afundou
completamente , isso signiﬁca que a
pelagem esta com alta porosidade, e
muito daniﬁcado, quebradiço, fraco,
com FRIZZ, desalinhados e com
pontas extremamente secas.

Nesse caso deve ser utilizado a Máscara de
RECONSTRUÇÃO, um produto com Queratina
que é uma proteína constituída por aminoácidos.
Essa substância tem a função de proteger e dar
resistência a estrutura do pelo, ela representa
90% da formação dos folículos, sendo essencial
para que estes tenham vida, elasticidade e
resistência.
Proteína de Trigo hidrolisada que é
co nst it uí da d e ami noá cid os, aum e nt a a
capacidade do pelo em manter o teor de água,
adiciona volume ao pelo, reduz a porosidade e
melhora a suavidade, auxilia na reparação das
escamas de queratina dos ﬁos daniﬁcados e
forma então uma película protetora na superfície
do pelo, proporcionando um efeito brilhante e
sedoso agindo com proteção térmica e de cor.
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www.peloncio.com.br
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Um CRONOGRAMA CAPILAR deve
ser elaborado de acordo com o teste de
porosidade e de também de acordo com a
avaliação do animal pelo proﬁssional
experiente.
Para Pets que estão em pacotes com
banhos semanais no mesmo
estabelecimento, é possível utilizar
produtos de linha Banho proﬁssional que
ja promovem a manutenção evitando que
a pelagem do animal não chegue a estado
crítico de danos.
Pensando nisso, a linha PELÔNCIO
oferece produtos proﬁssionais de banho e
tosa que promovem a manutenção da
pelagem do animal desde o shampoo,
condicionadores, Fluídos ﬁnalizadores,
Máscaras entre outros com objetivosde
cuidado com a pele e pelos dos Pets.
Todos Esses produtos ja possuem
em suas formaulações ativos e nanoativos
que contribuem para uma pelagem
saudável.
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Linha Banho de Shampoo possui base Vegetal que tem alto
grau de limpeza com o menor risco de danos a pele e pelagem do
animal, possui D-Pantenol que é rico em vitamina B5 nutrientes
fundamentais para manter a naturalidade dos pelos.
Shampoos para pelagem escura com queratina hidrolizada
que responde por 90% da composição dos folículos do pelo.
Shampoo tratamento tonalizante com tecnoclogia de Nanoativos
Nano Hair que tem alto poder de toniﬁcar a pelagem promovendo
um clareamento sem causa ressecamento e sem causar mancha.
Além desses, os produtos de acabamento como ﬁnalizadores,
ﬂuídos, acelerador de secagem entre outros, todos estão
desenvolvidos para manter a saúde de pelo e pele do animal.
www.peloncio.com.br

