
ITCHLESS & HOT SPOTS RELIEF THERAPY 
CONDITIONER
Ένας ειδικά σχεδιασμένος συνδυασμός από ισχυρά 
αντιβακτηριδιακά, αντιμυκητιακά, έλαια βοτάνων και 
εκχυλίσματα, μαύρη λάσπη και άλατα Νεκράς Θάλασσας που 
προάγουν ιδανική θεραπευτική αποτελεσματικότητα, για 
δερματικές παθήσεις που σχετίζονται με μολύνσεις, βοηθούν 
στη θεραπεία φλεγμονών και χρησιμοποιούνται ως πρώτη 
βοήθεια για εκδορές και γρατζουνιές. Αφήνει το τρίχωμα 
απόλυτα λαμπερό, με μεταξένια αίσθηση, όγκο και απίστευτη 
ανθεκτικότητα.
Ενεργά Συστατικά
Γλυκόριζα, μολόχα, χαμομήλι, δενδρολίβανο, αχίλλεια, 
μάραθος, τσουκνίδα, φασκόμηλο, λάππα, jojoba, aloe vera, 
τεϊόδεντρο, καλέντουλα, άγρια μαντζουράνα, πλιγούρι 
βρώμης, λιναρόσπορος, βενζόη, ιπποφαές, σπόροι 
μποράντσας, ρόδι, νυχτολούλουδο, έλαιο argan, φύκια, 
μανιτάρια reishi, shiitake και maitake & μεταλλικά στοιχεία 
από τη Νεκρά Θάλασσα.

ITCHLESS & HOT SPOTS RELIEF THERAPY 
SHAMPOO
Μία μοναδική συνταγή με ισχυρά αντιμικροβιακά, 
αντιμυκητιακά έλαια βοτάνων και εκχυλισμάτων με 
μαλακτικές ιδιότητες για το τρίχωμα, που προάγουν ιδανική 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Το σαμπουάν αυτό είναι 
εμπλουτισμένο με μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα, χρησιμοποιείται για δερματικές παθήσεις που 
σχετίζονται με μολύνσεις, ως πρώτη βοήθεια για γδαρσίματα 
και γρατζουνιές, βοηθά στη θεραπεία των σημείων με 
φλεγμονή. Καθαρίζει απαλά και σε βάθος το τρίχωμα, χαρίζει 
λάμψη και ομορφιά
Ενεργά Συστατικά
Γλυκόριζα, μολόχα, χαμομήλι, δενδρολίβανο, αχίλλεια, 
μάραθος, τσουκνίδα, φασκόμηλο, λάππα, aloe vera, jojoba, 
τεϊόδεντρο, καλέντουλα, ρίγανη, πλιγούρι βρώμης, 
λιναρόσπορος, βενζόη, ιπποφαές, σπόροι μποράντσας, ρόδι, 
νυχτολούλουδο, έλαιο argan, φύκια, μανιτάρια reishi, 
shiitake και maitake & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα.

ITCHLESS & HOT SPOTS RELIEF THERAPY 
FOAM SHAMPOO for CATS
Μία μοναδική συνταγή με ισχυρά αντιβακτηριδιακά, 
αντιμυκητιακά έλαια βοτάνων και εκχυλισμάτων με 
μαλακτικές ιδιότητες για το τρίχωμα, που προάγουν τη 
μέγιστη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Αυτό το 
σαμπουάν είναι εμπλουτισμένο με λάσπη και άλατα της 
Νεκράς Θάλασσας και χρησιμοποιείται για δερματικές 
παθήσεις της γάτας που σχετίζονται με μολύνσεις, ως πρώτη 
βοήθεια για εκδορές και γρατζουνιές. Βοηθά στη θεραπεία 
των σημείων με φλεγμονή. Καθαρίστε απαλά και σε βάθος 
χαρίζοντας στο τρίχωμα ομορφιά.
Ενεργά Συστατικά
Γλυκόριζα, μολόχα, αχίλλεια, μάραθος, τσουκνίδα, 
φασκόμηλο, λάππα, aloe vera, jojoba, τεϊόδεντρο, 
καλέντουλα, άγρια μαντζουράνα, πλιγούρι βρώμης, 
λιναρόσπορος, βενζόη, ιπποφαές, σπόροι μποράντσας, ρόδι, 
νυχτολούλουδο, έλαιο argan, χαμομήλι, δενδρολίβανο, 
φύκια, μανιτάρια reishi, shiitake και maitake & μεταλλικά 
στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

HYPO ALLERGENIC SHAMPOO MIST
for PUPPIES & KITTENS
Ένα εξαιρετικά ήπιο σαμπουάν ενυδάτωσης χωρίς τεχνητά 
αρώματα που έχει παρασκευαστεί με επιλεγμένα αιθέρια 
έλαια βοτάνων και εκχυλίσματα για κατοικίδια με ευαίσθητο 
δέρμα. Αυτή η συνταγή έχει ισορροπημένο pH, δεν προκαλεί 
ερεθισμούς και δεν αφυδατώνει το δέρμα. Καθαρίζει απαλά 
το τρίχωμα χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια της τρίχας, 
αφήνοντας το καθαρό, απαλό και εύκολα διαχειρίσιμο.
Ενεργά Συστατικά
Πλιγούρι βρώμης, μποράντσα, καρύδα, πυρήνας φοίνικα, 
έλαιο neem, ιπποφαές, έλαιο argan, aloe vera, χαμομήλι, 
δενδρολίβανο, φασκόμηλο & μεταλλικά στοιχεία από τη 
Νεκρά Θάλασσα.

ITCHLESS & HOT SPOTS RELIEF THERAPY 
BLACK MUD
Κατάλληλο για δερματολογικές παθήσεις που σχετίζονται με 
λοιμώξεις, συντελεί στην ανακούφιση και καταπράυνση των 
ερεθισμών, χρησιμοποιείται ως πρώτη βοήθεια για 
γρατζουνιές και γδαρσίματα. Η μαύρη λάσπη από τη Νεκρά 
Θάλασσα, ενισχυμένη από εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια 
βοτάνων έχει αντιβακτηριδιακή και αντιμυκητιακή δράση. 
Παρέχει ανακούφιση, ενώ αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για 
τη θεραπεία του κνησμού και της φλεγμονής.
Ενεργά Συστατικά
Γλυκόριζα, μολόχα, αχίλλεια, τσουκνίδα, μάραθος, 
φασκόμηλο, jojoba, aloe vera, τεϊόδεντρο, καλέντουλα, 
λάππα, άγρια μαντζουράνα, πλιγούρι βρώμης, λιναρόσπορος, 
βενζόη, ιπποφαές, σπόροι μποράντσας, ρόδι, νυχτολούλουδο, 
έλαιο argan, χαμομήλι, δενδρολίβανο, φύκια, μανιτάρια reishi, 
shiitake, maitake, λάσπη & άλατα Νεκράς Θάλασσας

BOTANICAL F.T.L. CONDITIONER
Μία υπέροχη μαλακτική κρέμα με βότανα, εξαιρετικής 
αποτελεσματικότητας, με οφέλη αρωματοθεραπείας. Αυτή η 
μαλακτική κρέμα παρασκευάζεται από αιθέρια έλαια και 
εκχυλίσματα από δέντρα και φυτά, τα οποία έχουν αναπτύξει 
τον πιο αποτελεσματικό μΑηχανισμό άμυνας που έχει 
δημιουργήσει η Φύση ενάντια στα έντομα. Παρέχει 
ενυδάτωση και θρέψη στο τρίχωμα, προλαμβάνει τον κνησμό, 
την αφυδάτωση και τον ερεθισμό, εμποδίζει τη διείσδυση 
νερού και ρύπων, εξαφανίζει δυσοσμίες, αφήνοντας το 
τρίχωμα όμορφο, φρέσκο και εύκολα διαχειρίσιμο. Προσδίδει 
απαλότητα και βελτιώνει την υφή ενώ εντείνει την 
αποτελεσματικότητα του Botanical F.T.L. Shampoo.
Ενεργά Συστατικά
Ανατολικό κόκκινο κεδρόξυλο, μέντα, ευκάλυπτος λεμόνι, 
catnip, γαρύφαλλο, έλαιο neem, χρυσάνθεμα, λεμονόχορτο, 
θυμάρι, κανέλα, τεϊόδεντρο, λεμόνι, νεράντζι, νυχτολούλουδο, 
έλαιο argan, μποράντσα, χαμομήλι, δενδρολίβανο, λεβάντα, 
ιπποφαές & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

BOTANICAL F.T.L. SHAMPOO
Ένα ιδανικό σαμπουάν από βότανα με εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα και οφέλη αρωματοθεραπείας. Αυτό το
σαμπουάν παρασκευάζεται από αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 
από δέντρα και φυτά, που έχουν αναπτύξει τον πιο 
αποτελεσματικό μηχανισμό άμυνας που έχει δημιουργήσει η 
Φύση ενάντια στα έντομα. Θεραπεύει σκύλους που έχουν 
ψύλλους και τσιμπούρια, καθαρίζει απαλά προσφέροντας 
γρήγορη ανακούφιση από τσιμπήματα εντόμων. Προλαμβάνει 
τον κνησμό, την αφυδάτωση και τον ερεθισμό, εμποδίζει την 
διείσδυση ρύπων, εξαφανίζει Nδυσοσμίες, αφήνοντας το 
τρίχωμα όμορφο, φρέσκο και εύκολα διαχειρίσιμο.
Ενεργά Συστατικά
Λεμονόχορτο, μέντα, κανέλα, θυμάρι, έλαιο neem, 
ευκάλυπτος λεμόνι, γαρύφαλλο, ανατολικό κόκκινο 
κεδρόξυλο, καλέντουλα, τεϊόδεντρο, λεβάντα, catnip, 
χρυσάνθεμα, δενδρολίβανο, jojoba, χαμομήλι & μεταλλικά 
στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

BOTANICAL F.T.L. CONDITIONER
Μία υπέροχη μαλακτική κρέμα με βότανα, εξαιρετικής 
αποτελεσματικότητας, με οφέλη αρωματοθεραπείας. Αυτή η
μαλακτική κρέμα παρασκευάζεται από αιθέρια έλαια και 
εκχυλίσματα από δέντρα και φυτά, τα οποία έχουν αναπτύξει
τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό άμυνας που έχει 
δημιουργήσει η Φύση ενάντια στα έντομα. Παρέχει 
ενυδάτωση και θρέψη στο τρίχωμα, προλαμβάνει τον κνησμό, 
την αφυδάτωση και τον ερεθισμό, εμποδίζει τη διείσδυση 
νερού και ρύπων, εξαφανίζει δυσοσμίες, αφήνοντας το 
τρίχωμα όμορφο, φρέσκο και εύκολα διαχειρίσιμο. Προσδίδει 
απαλότητα και βελτιώνει την υφή ενώ εντείνει την 
αποτελεσματικότητα του Botanical F.T.L. Shampoo.
Ενεργά Συστατικά
Ανατολικό κόκκινο κεδρόξυλο, μέντα, ευκάλυπτος λεμόνι, 
catnip, γαρύφαλλο, έλαιο neem, χρυσάνθεμα, λεμονόχορτο, 
θυμάρι, κανέλα, τεϊόδεντρο, λεμόνι, νεράντζι, νυχτολούλουδο, 
έλαιο argan, μποράντσα, χαμομήλι, δενδρολίβανο, λεβάντα, 
ιπποφαές & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα

Προϊόντα Θεραπείας

BOTANICAL F.T.L. SHAMPOO 
for PUPPIES & KITTENS
Ένα ιδανικό σαμπουάν από βότανα με εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα και οφέλη αρωματοθεραπείας. Αυτό το 
σαμπουάν παρασκευάζεται από αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 
από δέντρα και φυτά, που έχουν αναπτύξει τον πιο 
αποτελεσματικό μηχανισμό άμυνας που έχει δημιουργήσει η 
Φύση ενάντια στα έντομα. Θεραπεύει σκύλους που έχουν 
ψύλλους και τσιμπούρια, καθαρίζει απαλά προσφέροντας 
γρήγορη ανακούφιση από τσιμπήματα εντόμων. Προλαμβάνει 
τον κνησμό, την αφυδάτωση και τον ερεθισμό, εμποδίζει την 
διείσδυση ρύπων, εξαφανίζει δυσοσμίες, αφήνοντας το 
τρίχωμα όμορφο, φρέσκο και εύκολα διαχειρίσιμο.
Ενεργά Συστατικά
Λεμονόχορτο, μέντα, κανέλα, θυμάρι, έλαιο neem, ευκάλυπτος 
λεμόνι, γαρύφαλλο, ανατολικό κόκκινο κεδρόξυλο, καλέντουλα, 
τεϊόδεντρο, λεβάντα, catnip, χρυσάνθεμα, δενδρολίβανο, 
jojoba, χαμομήλι & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

BOTANICAL F.T.L. CONDITIONER
for PUPPIES & KITTENS
Μία υπέροχη μαλακτική κρέμα με βότανα, εξαιρετικής 
αποτελεσματικότητας, με οφέλη αρωματοθεραπείας. Αυτή η 
μαλακτική κρέμα παρασκευάζεται από αιθέρια έλαια και 
εκχυλίσματα από δέντρα και φυτά, τα οποία έχουν αναπτύξει 
τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό άμυνας που έχει 
δημιουργήσει η Φύση ενάντια στα έντομα. Παρέχει ενυδάτωση 
και θρέψη στο τρίχωμα, προλαμβάνει τον κνησμό, την 
αφυδάτωση και τον ερεθισμό, εμποδίζει τη διείσδυση νερού 
και ρύπων, εξαφανίζει δυσοσμίες, αφήνοντας το τρίχωμα 
όμορφο, φρέσκο και εύκολα διαχειρίσιμο. Προσδίδει 
απαλότητα και βελτιώνει την υφή ενώ εντείνει την 
αποτελεσματικότητα του Botanical F.T.L. Shampoo.
Ενεργά Συστατικά
Ανατολικό κόκκινο κεδρόξυλο, μέντα, ευκάλυπτος λεμόνι, 
catnip, γαρύφαλλο, έλαιο neem, χρυσάνθεμα, λεμονόχορτο, 
θυμάρι, κανέλα, τεϊόδεντρο, λεμόνι, νεράντζι, νυχτολούλουδο, 
έλαιο argan, μποράντσα, χαμομήλι, δενδρολίβανο, λεβάντα, 
ιπποφαές & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα

Προϊόντα Φροντίδας
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HERBAL GROOMING SHAMPOO
Αυτό το σαμπουάν περιποίησης με βότανα είναι 
εμπλουτισμένο με επιλεγμένα αιθέρια έλαια και 
εκχυλίσματα βοτάνων για υγιές δέρμα και τρίχωμα. 
Καθαρίζει χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια της τρίχας, 
ενώ αφαιρεί νεκρές και εξασθενημένες τρίχες, μειώνοντας 
έτσι την τριχόπτωση. Αφήνει το τρίχωμα καθαρό, 
λαμπερό, λείο, ενυδατωμένο και με ένα ευχάριστο 
άρωμα.
Ενεργά Συστατικά
Φασκόμηλο, τσουκνίδα, μύρο, κόκκινο τριφύλλι, αχίλλεια, 
macadamia, έλαιο neem, ευκάλυπτος, μέντα, ανατολικό 
κόκκινο κεδρόξυλο, ιπποφαές, χαμομήλι, δενδρολίβανο & 
μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

HERBAL GROOMING CONDITIONER
Φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες ενισχύουν τη συγκράτηση 
της υγρασίας και παρέχουν απαλότητα στο τρίχωμα, καθώς 
βελτιώνουν την υφή και τη δυνατότητα διαχείρισής του. 
Αυτή η μαλακτική κρέμα βοηθά στην αποκατάσταση της 
ζωντάνιας και της λάμψης στο τρίχωμα, ενώ παρέχει 
προστασία που διαρκεί από τους περιβαλλοντικούς ρύπους. 
Απορροφάται εύκολα και θρέφει σε βάθος το δέρμα και το 
τρίχωμα.
Ενεργά Συστατικά
Φασκόμηλο, τσουκνίδα, μύρο, κόκκινο τριφύλλι,  
αχίλλεια, έλαιο neem, ευκάλυπτος, μέντα, ανατολικό 
κόκκινο κεδρόξυλο, macadamia, ιπποφαές, χαμομήλι, 
δενδρολίβανο & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα.

HERBAL GROOMING SHAMPOO
for PUPPIES & KITTENS
Αυτό το σαμπουάν περιποίησης με βότανα είναι 
εμπλουτισμένο με επιλεγμένα αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 
βοτάνων για υγιές δέρμα και τρίχωμα. Καθαρίζει χωρίς να 
αφαιρεί τα φυσικά έλαια της τρίχας, ενώ αφαιρεί νεκρές και 
εξασθενημένες τρίχες, μειώνοντας έτσι την τριχόπτωση. 
Αφήνει το τρίχωμα καθαρό, λαμπερό, λείο, ενυδατωμένο και 
με μία ευχάριστη μυρωδιά.
Ενεργά Συστατικά
Βρώμη, κουρκούμη, γλυκό αμύγδαλο, φύτρο σιταριού, 
έλαιο αrgan, θαλάσσιο buckthorn, γλυκόριζα, aloe vera, 
σπόροι σταφυλιού & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα.

HERBAL GROOMING CONDITIONER
for PUPPIES & KITTENS
Φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες ενισχύουν τη συγκράτηση 
της υγρασίας και παρέχουν απαλότητα στο τρίχωμα, καθώς 
βελτιώνουν την υφή του τριχώματος για την εύκολη 
διαχείρισή του. Αυτή η μαλακτική κρέμα βοηθά στην 
αποκατάσταση της ζωντάνιας και της λάμψης στο τρίχωμα, 
ενώ παρέχει  προστασία που διαρκεί από τους 
περιβαλλοντικούς ρύπους, απορροφάται εύκολα και θρέφει 
εις βάθος το δέρμα και το τρίχωμα.
Ενεργά Συστατικά
Βρώμη, γλυκόριζα, κουρκούμη, σπόροι σταφυλιού, γλυκό 
αμύγδαλο, φύτρο σιταριού, έλαιο argan, θαλάσσιο 
buckthorn, aloe vera & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα.

HERBAL GROOMING FOAM SHAMPOO
Αυτό το σαμπουάν περιποίησης με βότανα για γάτες είναι 
εμπλουτισμένο με επιλεγμένα αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 
βοτάνων για υγιές δέρμα και τρίχωμα. Καθαρίζει χωρίς να 
αφαιρεί τα φυσικά έλαια της τρίχας, ενώ αφαιρεί νεκρές και 
εξασθενημένες τρίχες, μειώνοντας έτσι την τριχόπτωση. 
Αφήνει το τρίχωμα καθαρό, λαμπερό, λείο, ενυδατωμένο και 
με ένα ευχάριστο άρωμα.
Ενεργά Συστατικά
Βρώμη, κουρκούμη, γλυκό αμύγδαλο, φύτρο σιταριού, 
έλαιο argan, θαλάσσιο buckthorn, σπόροι σταφυλιού, aloe 
vera, γλυκόριζα & μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα.

Στην ARAVA  αγαπάμε τα κατοικίδια και νοιαζόμαστε για τους 
ανθρώπους που λατρεύουν τα κατοικ ίδ ια. Γ ι ’  αυτό 
αποφασίσαμε να τους προσφέρουμε μια μοναδική σειρά 
περιποίησης, έτσι ώστε να φροντίζουν τα κατοικίδιά τους με 
τα καλύτερα προϊόντα παγκοσμίως.

Συνδυάζουμε περισσότερα από 10 χρόνια κτηνιατρικής 
μελέτης, εμπειρίας και επαγγελματικής γνώσης στην 
ανθρώπινη δερματολογία και κοσμετολογία με ειδικά 
μεταλλικά στοιχεία, καθώς και βοτανικής έρευνας με φυσικά 
έλαια και φυτικές ουσίες.

Τα προϊόντα ARAVA έχουν ισορροπημένο pH και είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για τις ανάγκες του τριχώματος και του 
δέρματος των κατοικιδίων. Αντιθέτως, δεν περιέχουν σκληρά 
απορρυπαντικά, τοξικά συντηρητικά, Parabens, φορμαλδεΰδες 
και βαφές κι έτσι μειώνουν δραστικά τις πιθανότητες 
αρνητικών αντιδράσεων λόγω ευαισθησίας.

Το μυστικό της επιτυχίας: Αιθέρια Έλαια

Βάση των προϊόντων μας είναι τα αιθέρια έλαια και όχι απλά 
εκχυλίσματα, τα οποία αποτελούν μια αραιωμένη εκδοχή των 
αιθέριων ελαίων και όπως είναι φυσικό δεν έχουν τα ίδια 
ευεργετικά οφέλη για έναν οργανισμό, καθώς ο ρόλος τους 
στη σύνθεση ενός προϊόντος είναι συμπληρωματικός.

Στο παρελθόν τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνταν κυρίως 
στην παρασκευή αρωμάτων, αν και ήταν γνωστό ότι 
βοηθούσαν στον καλλωπισμό τους δέρματος και της τρίχας. 
Με το πέρασμα των χρόνων ανακαλύφθηκαν και οι μοναδικές 
θεραπευτικές τους ιδιότητες. 

Στη σύγχρονη εποχή τα αιθέρια έλαια έχουν ένα ευρύ φάσμα 
χρήσεων. Έχουν αντιβακτηριδιακή, αντισηπτική, αντιφλεγ- 
μονώδη και αναλγητική δράση, καταπολεμούν τα καρκινικά 
κύτταρα, αναζωογονούν και τονώνουν διάφορες λειτουργίες 
του οργανισμού, συντελούν σημαντικά στη διατήρηση της 
υγρασίας και την ενδυνάμωση των κυτταρικών μεμβράνων, 
ενώ βοηθούν στην εξισορρόπηση των ορμονικών επιπέδων 
και στην χαλάρωση.

Τα αιθέρια έλαια που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα ARAVA 
είναι αγνά και αναμφισβήτητα της υψηλότερης ποιότητας, 

καθώς τα προμηθευόμαστε από τους καλύτερους 
παραγωγούς στον κόσμο. Επιπλέον, μέσω αυστηρών 
εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιούμε ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα επιβεβαιώνουμε τη σύνθεση και τη 
συγκέντρωση των ελαίων, προκειμένου να είμαστε σίγουροι 
ότι ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπά μας.

Με τα προϊόντα ARAVA μπορείτε να είστε σίγουροι ότι 
αναπληρώνονται άμεσα τα φυσικά έλαια του δέρματος του 
κατοικιδίου σας και αυτός είναι ο λόγος που μπορείτε να τα 
χρησιμοποιείτε όσο συχνά θέλετε, σε αντίθεση με τα 
συμβατικά σαμπουάν για κατοικίδια που περιέχουν χημικά 
ενεργά συστατικά εξαιτίας των οποίων το δέρμα χάνει τα 
φυσικά του έλαια.

Μεταλλικά Στοιχεία Νεκράς Θάλασσας

Η Νεκρά Θάλασσα αποτελεί ένα από τα γνωστότερα θέρετρα 
υγείας παγκοσμίως και προορισμό χιλιάδων επισκεπτών που 
θέλουν να απολαύσουν μια εντελώς φυσική θεραπεία, αλλά 
και να αντιμετωπίσουν δερματικές παθήσεις όπως η 
ψωρίαση, προβλήματα μεταβολισμού και κυκλοφορικού, 
αρθριτικά και ρευματισμούς και διάφορα άλλα θέματα υγείας.

Το «μυστικό» για τις θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων, του 
αλατιού αλλά και της λάσπης της Νεκράς Θάλασσας είναι τα 
μεταλλικά στοιχεία που περιέχουν. Συνολικά 26 μεταλλικά 
στοιχεία, τα 12 εκ των οποίων δεν συναντώνται σε καμία 
άλλη θάλασσα ή ωκεανό και έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα 
έχουν θεαματικά αποτελέσματα για την θρέψη, τον 
καθαρισμό και την ευεξία του δέρματος, γ ια την 
ενεργοποίηση του κυκλοφορικού συστήματος και για την 
χαλάρωση των ρευματικών δυσφοριών. Αυτά τα φυσικά 
μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας, περιέχονται και 
στα προϊόντα της ARAVA και το κάθε ένα εξ’ αυτών έχει τη 
δική του ξεχωριστή σημασία. 

Ως εταιρεία έχουμε δώσει μεγάλο βάρος στην έρευνα που 
σχετίζεται με τις ευεργετικές επιδράσεις των μεταλλικών 
στοιχείων στο δέρμα και στο τρίχωμα και ένας από τους 
βασικούς σκοπούς μας είναι η εφαρμογή των γνώσεων που 
έχουμε αποκτήσει, προκειμένου να παρέχουμε στα κατοικίδια 
την υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων περιποίησης και 
θεραπείας.

REVITALIZATION FOAM SHAMPOO
for CATS
Αυτό το δραστικό σαμπουάν σχεδιάστηκε για την τόνωση, 
την ενδυνάμωση και την ανανέωση του δέρματος και του 
τριχώματος της γάτας. Το Αναζωογονητικό Σαμπουάν είναι 
μία θρεπτική συνταγή, η οποία γίνεται ένας πλούσιος υγρός 
αφρός που κάνει απαλό βαθύ καθαρισμό και ομορφαίνει το 
τρίχωμα χωρίς να αφαιρεί από αυτό τα φυσικά του έλαια.
Ενεργά Συστατικά
Καριτέ, καρύδα, γλυκό αμύγδαλο, macadamia, θαλάσσιο 
buckthorn, φύτρο σιταριού, έλαιο neem, σπόροι σταφυλιού, 
καρπός kukui, castor, jojoba, aloe vera, κέδρος, βρώμη & 
μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

REVITALIZATION SHAMPOO
Αυτό το δραστικό σαμπουάν σχεδιάστηκε για την τόνωση, 
την ενδυνάμωση, την ανανέωση του δέρματος και του 
τριχώματος του σκύλου. Το Αναζωογονητικό Σαμπουάν είναι 
μία θρεπτική συνταγή, η οποία γίνεται ένας πλούσιος υγρός 
αφρός που κάνει απαλό βαθύ καθαρισμό και ομορφαίνει το 
τρίχωμα χωρίς να αφαιρεί από αυτό τα φυσικά του έλαια.
Ενεργά Συστατικά
Καριτέ, καρύδα, γλυκό αμύγδαλο, macadamia, θαλάσσιο 
buckthorn, φύτρο σιταριού, έλαιο neem, castor, σπόροι 
σταφυλιού, καρπός kukui, jojoba, aloe vera, κέδρος, βρώμη 
& μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

REVITALIZATION CONDITIONER
Αναζωογονήστε, τονώστε και ενδυναμώστε το τρίχωμα και το 
δέρμα του σκύλου σας. Αφαιρεί όλες τις εξασθενημένες τρίχες, 
μειώνοντας έτσι την τριχόπτωση και αφήνει το τρίχωμα απόλυτα 
λαμπερό, με μεταξένια αίσθηση, όγκο, ανθεκτικότητα και λεία υφή.
Ενεργά Συστατικά
Βούτυρο καριτέ, καρύδα, γλυκό αμύγδαλο, macadamia, 
θαλάσσιο buckthorn, φύτρο σιταριού, έλαιο neem, castor, 
σπόροι σταφυλιού, καρπός kukui, jojoba, κέδρος, βρώμη & 
μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

ODOR ELIMINATOR SHAMPOO
Αυτό το σαμπουάν σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην 
εξάλειψη των οσμών. Τα αιθέρια έλαια των βοτάνων έχουν 
επιλεχθεί ειδικά γι’ αυτή τη μοναδική μίξη. Αυτό το ήπιο, 
φυσικό σαμπουάν καθαρίζει πλήρως, χωρίς κόπο και χωρίς να 
αφαιρεί τα φυσικά προστατευτικά έλαια από το δέρμα και το 
τρίχωμα. Ειδικοί ενυδατικοί παράγοντες αφήνουν το τρίχωμα 
λαμπερό και ενυδατωμένο.
Ενεργά Συστατικά
Αιθέρια έλαια βασιλικού, κανέλλα, φασκόμηλο, γαρύφαλλο, 
λιβάνι, τζίντζερ, πορτοκάλι, πατσουλί, δυόσμος & Ylang 
Ylang, ανατολικό κεδρόξυλο, γλυκό αμύγδαλο & μεταλλικά 
στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

EASY COMBING CONDITIONER
for DOGS & CATS
Είναι εξαιρετικός τρόπος να απαλλαγείτε από τους κόμπους 
και το αφυδατωμένο τρίχωμα. Αυτή η υπέροχη συνταγή 
διατηρεί ενυδατωμένο το τρίχωμα του κατοικίδιού σας χωρίς 
κόμπους. Αφήνει το τρίχωμα απόλυτα λαμπερό, με μεταξένια 
αίσθηση, όγκο και απίστευτη ανθεκτικότητα.
Ενεργά Συστατικά
Καριτέ, καρύδα, πυρήνας φοίνικα, φύτρο σιταριού, γλυκό 
αμύγδαλο, macadamia, σπόροι σταφυλιού, καστορέλαιο & 
μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.

EASY COMBING SHAMPOO
for DOGS & CATS
Καθαρίζει χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια της τρίχας και 
του δέρματος, ανακουφίζει από τα προβλήματα της 
αφυδάτωσης της τρίχας και της δημιουργίας κόμπων. Θρέφει 
το τρίχωμα για εύκολο βούρτσισμα και χτένισμα. Αφήνει το 
τρίχωμα απίστευτα λαμπερό και με ευχάριστο άρωμα.
Ενεργά Συστατικά
Καριτέ, καρύδα, πυρήνας φοίνικα, φύτρο σιταριού, γλυκό 
αμύγδαλο, καστορέλαιο, σπόροι σταφυλιού, macadamia & 
μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα.


