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MISSÃO:
Oferecer produtos de qualidade a preço justo, atendendo

as necessidades dos nossos clientes.

Nossos PETs necessitam dos mesmos cuidados que os seres humanos 
quanto ao seu banho, ou seja, eles precisam de shampoos, condicionadores, 

máscaras e perfumes especícos para cães e gatos, separados por tipo de 
raça, tipo de pelo ou idade cronológica (lhotes ou idosos).

Os motivos principais para usar toda a linha de produtos – 
kit prossional – são inúmeros: reposição dos nutrientes para a pele

e pelos, fechamento de cutículas abertas pelo shampoo durante a
limpeza, hidratação, aumento do tempo de vida útil do banho e

até mesmo a criação de um sistema que protege a pelagem.

VISÃO:
Ser reconhecida como uma das maiores 

fabricantes de produtos Pet do Brasil até 2027.

VALORES:
Transparência, seriedade,

ética e lealdade nos negócios.
Qualidade Superior.
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Linha ProLinha Pro 

BRANQUEADOR

Shampoo 
Higieniza, atenua as manchas e destaca principalmente a cor branca, 
devolvendo a beleza natural do seu cão ou gato. A combinação de 
seus ingredientes proporciona limpeza, brilho e suave fragrância 
aos pelos do animal.

Condicionad 
Indicado para cães e gatos de pelagem branca, devolve a beleza 

natural dos pelos. A combinação de seus ingredientes proporciona 
maciez, brilho e deixa uma suave fragrância aos pelos do animal. 

Secagem rápida e facilita a escovação.

Máscara Hidratação
A pelagem branca de cães e gatos é a indicação principal deste 
produto. Seu potente agente de branqueamento óptico permita realce 
da cor branca. A combinação de seus ingredientes proporciona 
maciez, brilho e deixa uma suave fragrância aos pelos do animal. 
Secagem rápida e facilita a escovação.

Embalagem: 1 kg

Colônia DV New
A Colônia DV NEW deixa o pet cheiroso por mais tempo, com

sensação de limpeza e ferscor. Elaborada com ingredientes
especiais, possui ação emoliente que hidrata a pelagem.

Embalagem: 5 litros

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 5 litros



NEUTRALNY
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NEUTRALNY

Para cães e gatos de todas as raças e de qualquer comprimento
de pelos. Sua fórmula com pH balanceado, limpa e higieniza os
pelos deixando suave fragrância. Não possui corante.

Indicado para animais de todas as raças, cores e comprimento de 
pelos. Proporciona maciez e maleabilidade. Ativos formam um 

lme sobre os os, deixando-os sedosos e com brilho. Permite 
secagem rápida. Produto concentrado.

Para cães e gatos de todas as raças, cores e comprimentos de 
pelos variados. Promove a reconstrução e recuperação da pelagem. 
Proporciona brilho, melhor acabamento e maciez à pelagem. Permite 
secagem rápida e facilidade na escovação.

A Colônia Neutralny deixa seu pet muito mais cheiroso após o 
banho, prolongando a sensação de limpeza com 

cheirinho de fruta.

Embalagem: 1 kg

Embalagem: 5 litros

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 5 litros

Shampoo 

Condicionad 

Máscara Hidratação

Colônia Neutralny

Linha ProLinha Pro 
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PELOS ESCUROS

Indicado para animais de todas as raças de pelagem escura. 
Higieniza e acentua a cor natural dos pelos e evita que quem 
avermelhados devido a exposição ao sol. 
PH balanceado.

Indicado para animais de todas as raças de pelagem escura,
revitalizando a cor natural dos pelos e promovendo brilho e 

maciez, deixando-os mais soltos e facilitando a secagem 
e a escovação.

Intensidade nas cores escuras, revitalizando e recuperando a cor 
natural dos pelos, promovendo brilho, maciez e uma mega 
hidratação, deixando-os mais soltos e facilitando a secagem 
e a escovação.

Uma colônia intensa e refrescante, possui ação prolongada e
ação antiressecante aos pelos, devido sua ação emoliente. 

A fragrância ideal para cães e gatos de personalidade.

Embalagem: 1 kg

Embalagem: 5 litros

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 5 litros

Shampoo 

Condicionad 

Máscara Hidratação

Colônia Dark Dog

Linha ProLinha Pro 
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CAMOMILA

Indicado para animais de todas as raças de pelagem em 
tons dourados a castanhos. Higieniza e realça os tons 
naturais dos pelos. PH balanceado.

Realça os tons dourados e castanhos dos pelos de cãos e 
gatos, deixando a pelagem macia. Revitaliza as cores 

naturais e promove mais brilho. Secagem rápida e 
facilidade de escovação.

Para cães e gatos com pelagem em tons dourados e 
castanhos. Revitaliza as cores naturais e promove mais 
brilho e maciez. Hidrata profundamente os pelos e pelagens. 
Secagem rápida e facilidade de escovação.

A Colônia ZENN Kipet possui notas delicadas da Camomila 
proporcionando suavidade, ternura e agradável frescor, 

deixando o pet cheiroso por mais tempo.

Embalagem: 5 litros

Shampoo 

Condicionad 

Máscara Hidratação

Colônia Zenn

Embalagem: 1 kg

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 5 litros

Linha ProLinha Pro 
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NEUTRALIZADOR

Higienizante com ação antirresíduo que elimina impurezas e
sujidade de forma potente, ideal para a primeira lavagem do banho. 
Proporciona uma limpeza profunda da pele e pelagem de 
cães e gatos.

Com fragrância explosiva e com sua fórmula balanceada, elimina 
os odores naturais da pele e da pelagem dos pets. Proporciona 

ainda um tratamento equilibrado aos pelos, dando maciez e brilho. 
Secagem rápida, facilita a escovação.

Sua fórmula contém potentes agentes de hidratação. Uma fragrância intensa 
neutraliza os odores residuais da pele e da pelagem dos pets. Proporciona 
ainda um tratamento profundo aos pelos, dando maciez e brilho. 
Secagem rápida, facilita a escovação.

Intensa e concentrada, possui prolongada ação nos pelos. 
Inibe odores característicos dos animais deixando por mais tempo 

a sensação de limpeza e frescor. Possui emolientes que evita
o ressecamento da pelagem.

Embalagem: 5 litros

Shampoo 

Condicionad 

Máscara Hidratação

Colônia Coconut

Embalagem: 1 kg

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 5 litros

Linha ProLinha Pro 
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FILHOTES

O Shampoo Filhote possui formulação suave e apropriada para 
lhotes a partir de 3 meses de vida. Limpa a pelagem e a pele, 
deixando seu pequeno muito mais fonho. 
Possui Aloe Vera e não contém corantes

A combinação de seus ingredientes torna o banho agradável,
proporcionando maciez e brilho, tratando com carinho a pelagem 
e a pele mais sensível dos lhotes. Intensica as cores naturais, 

possui característica de secagem
rápida e facilita a escovação.

Uma fragrância e uma formula balanceada para cães e gatos 
acima de 90 dias de vida. Hidrata profunda mente a pele e a 
pelagem. Intensica as cores naturais, possui característica 
de secagem rápida e facilita a escovação.

Cheirinho suave e delicado, para cães e gatos acima de 90 dias. 
Com ingredientes exta emolientes, cuida da hidratação dos pelos 

evitando o ressecamento. Cheirinho de Bebê!

Embalagem: 5 litros

Shampoo 

Condicionad 

Máscara Hidratação

Deo Colônia Filhote

Embalagem: 1 kg

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 5 litros

Linha ProLinha Pro 



LinhaLinhaLinha
Balcão ProBalcão ProBalcão Pro

Linha de produtos desenvolvida para atender a demanda de clientes
que necessitam de embalagens com volumes menores.

Produtos com as mesmas características da
Linha Prossional.
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Condicionad 
Indicado para cães e gatos de pelagem branca, devolve a beleza 

natural dos pelos. A combinação de seus ingredientes proporciona 
maciez, brilho e deixa uma suave fragrância aos pelos do animal. 

Secagem rápida e facilita a escovação.
Embalagem: 500 ml

Linha Balcão ProLinha Balcão Pro

BRANQUEADOR

Colônia DV New
A Colônia DV NEW deixa o pet cheiroso por mais tempo, com
sensação de limpeza e frescor. Elaborada com ingredientes
especiais, possui ação emoliente que hidrata a pelagem.

Embalagem: 140 ml

Shampoo 
Higieniza, atenua as manchas e destaca principalmente a cor branca, 
devolvendo a beleza natural do seu cão ou gato. A combinação de 
seus ingredientes proporciona limpeza, brilho e suave fragrância 
aos pelos do animal.

Embalagem: 500 ml



Linha Balcão ProLinha Balcão Pro
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NEUTRALNY

Para cães e gatos de todas as raças e de qualquer comprimento
de pelos. Sua fórmula com pH balanceado, limpa e higieniza os

pelos deixando suave fragrância. Não possui corante.

A Colônia Neutralny deixa seu pet muito mais cheiroso após o 
banho, prolongando a sensação de limpeza com 

cheirinho de fruta.

Colônia DV New

Embalagem: 140 ml

Indicado para animais de todas as raças, cores e comprimento de 
pelos. Proporciona maciez e maleabilidade. Ativos formam um 
lme sobre os os, deixando-os sedosos e com brilho. Permite 
secagem rápida. Produto concentrado.

Condicionad 

Embalagem: 500 ml

Shampoo 

Embalagem: 500 ml
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PELOS ESCUROS

Colônia Dark Dog

Embalagem: 140 ml

Condicionad 

Embalagem: 500 ml

Shampoo 

Embalagem: 500 ml

Linha Balcão ProLinha Balcão Pro

Indicado para animais de todas as raças de pelagem escura,
revitalizando a cor natural dos pelos e promovendo brilho e 

maciez, deixando-os mais soltos e facilitando a secagem 
e a escovação.

Uma colônia intensa e refrescante, possui ação prolongada e
ação antiressecante aos pelos, devido sua ação emoliente. 
A fragrância ideal para cães e gatos de personalidade.

Indicado para animais de todas as raças de pelagem escura. 
Higieniza e acentua a cor natural dos pelos e evita que quem 
avermelhados devido a exposição ao sol. 
PH balanceado.
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CAMOMILA

Indicado para animais de todas as raças de pelagem em 
tons dourados a castanhos. Higieniza e realça os tons 

naturais dos pelos. PH balanceado.

Realça os tons dourados e castanhos dos pelos de cãos e gatos, 
deixando a pelagem macia. Revitaliza as cores naturais e promove 
mais brilho. Secagem rápida e facilidade de escovação.

A Colônia ZENN Kipet possui notas delicadas da Camomila 
proporcionando suavidade, ternura e agradável frescor, 

deixando o pet cheiroso por mais tempo.

Colônia Zenn

Embalagem: 140 ml

Condicionad 

Embalagem: 500 ml

Shampoo 

Embalagem: 500 ml

Linha Balcão ProLinha Balcão Pro
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Colônia Coconut

Embalagem: 140 ml

Condicionad 

Embalagem: 500 ml

Shampoo 

Embalagem: 500 ml

NEUTRALIZADOR

Higienizante com ação antirresíduo que elimina impurezas e
sujidade de forma potente, ideal para a primeira lavagem do banho. 
Proporciona uma limpeza profunda da pele e pelagem de 
cães e gatos.

Com fragrância explosiva e com sua fórmula balanceada, elimina os odores 
naturais da pele e da pelagem dos pets. Proporciona ainda um tratamento 

equilibrado aos pelos, dando maciez e brilho. 
Secagem rápida, facilita a escovação.

Intensa e concentrada, possui prolongada ação nos pelos. 
Inibe odores característicos dos animais deixando por mais tempo 
a sensação de limpeza e frescor. Possui emolientes que evita
o ressecamento da pelagem.

Linha Balcão ProLinha Balcão Pro
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Deo Colônia Filhote

Embalagem: 140 ml

Condicionad 

Embalagem: 500 ml

Shampoo 

Embalagem: 500 ml

FILHOTES

O Shampoo Filhote Kipet possui formulação suave e apropriada para 
lhotes a partir de 3 meses de vida. Limpa a pelagem e a pele, 

deixando seu pequeno muito mais fonho. 
Possui Aloe Vera e não contém corantes

O Condicionador Filhote Kipet combina ingredientes que tornam o banho 
agradável, proporcionando maciez e brilho, tratando com carinho a 
pelagem e a pele mais sensível dos lhotes. Intensica as cores 
naturais, possui característica de secagem 
rápida e facilita a escovação.

A Deo Colônia Kipet possui cheirinho suave e delicado, para cães e gatos 
acima de 90 dias. Com ingredientes exta emolientes, cuida da hidratação 

dos pelos evitando o ressecamento. 
Cheirinho de Bebê!

Linha Balcão ProLinha Balcão Pro
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DIVERSOS

O Shampoo Citronela Kipet higieniza e auxilia no embelezamento 
dos pelos dos animais. Indicado para todos os tipos de 
pelagem de cães e gatos.

Embalagem: 500 ml

Deo Colônia Macho / Fêmea Kipet Linha Premium reduz o odor 
natural e deixa o animal perfumado por mais tempo

Embalagem: 140 ml

Linha Balcão ProLinha Balcão Pro

Embalagem: 500 ml

O Condicionador Luxo Kipet Linha Premium é indicado para cães e gatos de 
todas as raças, cores e dos mais variados comprimentos de pelos. 

Proporciona auxílio no desembaraço, promove maciez e brilho, 
deixando suave perfume.

Shampoo Citronela

Condicionad Luxo

Deo Colônia Macho/Fêmea
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Linha Balcão ProLinha Balcão Pro

DIVERSOS

Higipaws Kipet é uma solução de limpeza e higienização de patas de cães e 
gatos. Possui ação hidratante que evita ressecamento da pele e almofadas das 

patas dos pets. Não agride a pele nem a pelagem. Aplicar apenas em 
animais acima de 90 dias.

O Educador Sanitário Não Pode Kipet auxilia no processo de educação e 
treinamento dos animais quanto às necessidades siológicas, indicando ao 
animal onde ele não pode urinar ou defecar. Auxilia também na correção de 
hábitos que cães e gatos tem de morder e 
arranhar móveis, tapetes, sofás e outros.

O Educador Sanitário Aqui Pode Kipet, auxilia no processo de educação 
e adestramento dos animais quanto as necessidades siológicas. 

O produto indica ao animal onde ele pode urinar e defecar, local este 
previamente determinado pelo seu dono.

Embalagem: 250 ml

Higienizad de Patas Higipaws

Educad Sanitário Aqui Não Pode

Educad Sanitário Aqui Pode

Embalagem: 20 ml

Embalagem: 500 ml
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Linha Balcão ProLinha Balcão Pro

DIVERSOS

Os Eliminadores de Odores Kipet são indicados para limpeza e higienização de 
ambientes onde os animais circulam, como canis, quintais, clínicas veterinárias, 

dentre outras. Proporciona agradável aroma aos ambientes.

Eliminad de Odes

Embalagem: 500 ml

Embalagem: 2 litros
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contato.kipet@gmail.com

Estamos a mais 15 anos no mercado. 
Nosso foco sempre foi estabelecer parcerias duradouras 
e entregar produtos com qualidade superior.

Venha conosco!


