
Quassia vlo & teek 

spray 
Een efficiënt en natuurlijk alternatief voor chemische producten. 

Bevat geen giftige chemicaliën die gevaarlijk zijn voor honden 

/katten (zoogdieren) of mensen en kan worden gebruikt op 

zoogdieren van alle leeftijden. 

Quassia spray komt met spuitkop, dus deze hoeft niet apart 

besteld te worden.  
 

Tegen vlooien en teken: breng deze 2x per week aan. Als je naar een 

plek gaat waar parasieten kunnen worden opgelopen, raden wij aan de 

spray aan te brengen voordat je daar heen gaat, met speciale zorg voor 

het gelaat, oksels etc 

 

Tegen muggen: breng deze dagelijks aan. 

 

Spuit een fijne laag over het hele lichaam, zachtjes inwrijven of 

inborstelen en laten intrekken. 

 

 

Omega Olive 
shampoo 

Shampoo voor natuurlijke dubbele vachten. 

Dieren met een natuurlijke dubbele vacht zijn alle dieren die 

van natuur 2x per jaar ruien. Alle katten (behalve naakt katten) 

hebben een dubbel vacht. 

Omega Olive shampoo bevat olijfboter en Arganolie die 

voeding en elasticiteit aan de huid en de vacht geven. 

Monosacchariden worden toegevoegd voor optimale 

hydratatie. 
  



Omega Argan balsam 
Speciaal ontwikkeld voor een lange vacht. Langharige honden zijn 

honden met vachten die bestaan uit een enkele laag haar, waarin de 

secundaire laag net zo ontwikkeld is dat het bijna identiek is aan de 

primaire laag. 

Er zijn geen katten met een enkele vacht. 

Omega Argan balsam bevat Arganboter en olie die voeding en 

elasticiteit aan de huid en vacht geven. Oligosacchariden worden 

toegevoegd voor extra hydratatie. 
 

Verdunning: Omega Balsam met lauw warm water aanlengen. Gebruik 

voor iedere 100 ml water - 20 gr tot 50gr balsem. 

 

Breng de balsem gelijkmatig aan met de hulp van een spuitfles.  

Gebruik een natuurlijke borstel (voor kortharige honden) of een 

pinborstel (voor honden /katten met een dubbele vacht) om de balsem 

gelijkmatig te verdelen (zeer belangrijk!) en laat het mengsel 

gedurende minimum 5 minuten intrekken. 

 

Omega Argan shampoo 
Speciaal ontwikkeld voor honden met een lange vacht. Langharige 

honden zijn honden met vachten die bestaan uit een enkele laag haar, 

waarin de secundaire laag net zo ontwikkeld is dat ze bijna identiek is 

aan de primaire laag. 

Er zijn geen katten met een enkele vacht. 

Omega Argan shampoo bevat Arganboter en olie die voeding en 

elasticiteit aan de huid en vacht geven. Oligosacchariden worden 

toegevoegd voor extra hydratatie. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

  

https://nogga.nl/collections/accessoires


Silver Shampoo 
Speciaal ontworpen om de bruine kleur door "oxidatie"- effect te 

neutraliseren. Deze verbruining komt vooral bij  zilver / grijs, 

zwart, wit en chocolade / leverkleurige vachten. 

Silver shampoo heeft zeer precies gedoseerde wateroplosbare 

pigmenten die gecombineerd worden met het verzegelende effect 

van de gekwaterniseerde  honing. Deze garanderen ook dat witte 

vachten na het gebruik van het product niet blauw kleuren. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

Omega Lavender 

balsam 
Speciaal ontwikkeld voor een korte vacht of naakt honden 

/katten. Kortharige honden zijn honden met vachten die bestaat 

uit een korte laag primair haar. 

Omega Lavender balsam is geformuleerd met lavendelboter en 

Arganolie die voeding en elasticiteit aan de huid en vacht geven. 

De rustgevende en verfrissende eigenschappen van lavendelboter 

helpen om het nodige evenwicht aan de gevoelige huid te geven. 
 

Verdunning: Omega Balsam met lauw warm water aanlengen. 

Gebruik voor iedere 100 ml water - 20 gr tot 50gr balsem. 

Breng de balsem gelijkmatig aan met de hulp van een spuitfles.  

Gebruik een natuurlijke borstel (voor kortharige honden) of een 

pinborstel (voor honden /katten met een dubbele vacht) om de 

balsem gelijkmatig te verdelen (zeer belangrijk!) en laat het 

mengsel gedurende minimum 5 minuten intrekken. 

  

https://nogga.nl/collections/accessoires


Quassia vlo & teek 

shampoo  
Een efficiënt en natuurlijk alternatief voor chemische producten. 

Bevat geen giftige chemicaliën die gevaarlijk zijn voor honden /katten 

(zoogdieren) of mensen en kan worden gebruikt op zoogdieren van 

alle leeftijden. 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

 

 

 

Omega Lavender 

shampoo 

Speciaal ontwikkeld voor een korte vacht of naakt honden /katten. 

Kortharige honden zijn honden met vachten die bestaat uit een korte 

laag primair haar. 

Omega Lavender Shampoo is geformuleerd met lavendelboter en 

Arganolie die voeding en elasticiteit aan de huid en vacht geven. De 

rustgevende en verfrissende eigenschappen van lavendelboter helpen 

om het nodige evenwicht aan de gevoelige huid te geven. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

  



Omega Kokum 

shampoo 
Speciaal ontworpen voor puppies 

Geformuleerd met Kokum boter en Arganolie die voeding en elasticiteit 

aan de huid en de vacht geven. Aanbevolen voor puppies die in de fase 

van vachtwissel van puppy tot volwassen vacht zitten tot de volwassen 

vacht volledig is volgroeid. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

 

Omega Kokum balsam 
Speciaal ontworpen voor puppies en kittens 

Geformuleerd met Kokumboter en Arganolie die voeding en elasticiteit 

aan de huid en de vacht geven. Aanbevolen voor puppies en kittens die 

in de fase van vachtwissel van babies tot volwassen vacht zitten tot de 

volwassen vacht volledig is volgroeid. 
 

Verdunning: Omega Balsam met lauw warm water aanlengen. Gebruik 

voor iedere 100 ml water - 20 gr tot 50gr balsem. 

Breng de balsem gelijkmatig aan met de hulp van een spuitfles.  

Gebruik een natuurlijke borstel (voor kortharige honden) of een 

pinborstel (voor honden /katten met een dubbele vacht) om de balsem 

gelijkmatig te verdelen (zeer belangrijk!) en laat het mengsel gedurende 

minimum 5 minuten intrekken. 

  

https://nogga.nl/collections/accessoires


Bulky shampoo  
Revolutionaire! Volumen EN hydratatie zijn eindelijk compatibel!  

Bulky shampoo gecombineerd met Bulky Mask zorgt voor extra 

volume, terwijl de vacht ook gehydrateerd wordt. Naast de 

gebruikelijke actieven bevat de shampoo ook citroen en Panthenol, die 

een goede basis vormen voor textuur en volume. Gebruik Bulky 

shampoo wanneer extra volume gewenst is (bijvoorbeeld voor een 

show) in hondenrassen zoals de Pomeranian, Poedel of Bichon Frisé 

en in kattenrassen zoals de Perzische kat, exotische katten etc. Het 

vergemakkelijkt ook het drogen en knippen. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

Fine shampoo 
Hydraterende volume shampoo voor knipvachten. Gemaakt met 

behulp van zachte actieve ingrediënten uit kokosnoot. Geeft 

volume en hydratatie aan dieren met een lange vacht. Bevat een 

uniek vitaminecomplex, Alpha Hydroxy Acid, flavonoïden en 

Gekwaterniseerde honing. Bevat essentiële limoenolie. De 

combinatie van keratine en citroen zorgt ervoor dat het haar wordt 

gefixeerd met natuurlijke fixatie, zodat de trim die we doen langer 

op zijn plaats blijft zonder de natuurlijke haarstructuur in gevaar te 

brengen. 

Al deze eigenschappen samen maken van de Fine shampoo een 

uitstekende keuze om gladheid en volume aan lange vachten te 

geven, een echte aanrader voor de verzorging van kniprassen zoals 

Yorkshire terrier, Bichon Frise,  Maltezer, Shih-Tzu en de 

commerciële  trim van de poedel... 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

  



Aloe Shampoo 
Voorwas shampoo voor vieze /vettige vachten om de vacht voor te 

bereiden voor het wassen met een voedende shampoo (bijvoorbeeld 

Purifying shampoo) of wanneer de huid geïrriteerd raakt door het 

overmatig borstelen van een erg verklitte vacht voor het wassen.  

Gemaakt met behulp van zachte actieve ingrediënten uit kokosnoot. Kan 

op alle vachtsoorten gebruikt worden. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

 

Keratin Mask 
Herstellend masker voor beschadigde vachten of vachten vol met 

klitten.  

Actieve plantaardige ingrediënten zoals keratine (plantaardig eiwit), 

Panthenol en glycerine hebben een versterkend effect, waardoor we 

de beschadigde huid en de vacht gemakkelijker kunnen borstelen 

zonder deze te verder te beschadigen. Helpt om de vacht te herstellen 

en in perfecte conditie te krijgen. 
 

Verdunning: Keratin mask met lauw warm water aanlengen. Gebruik 

voor iedere 100 ml water - 20 gr tot 50gr Keratin mask. Kan ook 

gemengd worden met alle varianten Omega balsams. 

 

Breng de mask gelijkmatig aan met de hulp van een spuitfles.  

Gebruik een natuurlijke borstel (voor kortharige honden) of een 

pinborstel (voor honden /katten met een dubbele vacht) om de mask 

gelijkmatig te verdelen (zeer belangrijk!) en laat het mengsel 

gedurende minimum 5 minuten intrekken. 

  

https://nogga.nl/collections/accessoires


Sugar shampoo 
Extreem hydraterende shampoo voor lange en zijdeachtige vachten. 

Ook gebruikt om te helpen bij het regenereren van een droge vacht, 

gebroken vacht of een vacht die haar verliest. De geselecteerde 

actieve ingrediënten bevorderen een gezonde huid en een prachtige 

vacht. Gekwaterniseerde honing is een van de actieve ingrediënten 

van de extreem hydraterende Sugar shampoo met uitstekende 

bevochtigings- en haarafdichtingseigenschappen. Gekwaterniseerde 

honing bindt zich aan de keratine in de haarschacht waardoor de 

haarschacht helemaal gesloten blijft. Dit helpt de vacht glanzend te 

houden en elimineert statische elektriciteit. Onze 

gekwaterniseerde  oligosaccharides zorgen voor een prachtig 

verticaal stromend effect dat erg gewenst is bij lange vachten. 

Wordt gebruikt op rassen zoals de Yorkshire terrier, Shih-tzu, 

poedel (show poedel) 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

 

Bulky Mask 
Revolutionaire! Volumen EN hydratatie zijn eindelijk 

compatibel!  

Bulky Mask gecombineerd met Bulky Shampoo zorgt voor extra 

volume, terwijl de vacht ook gehydrateerd wordt. Naast de 

gebruikelijke actieve ingrediënten bevat de shampoo ook citroen 

en Panthenol, die een goede basis vormen voor textuur en volume. 

Gebruik Bulky shampoo wanneer extra volume gewenst is 

(bijvoorbeeld voor een show) in hondenrassen zoals de 

Pomeranian, Poedel of Bichon Frisé en in kattenrassen zoals de 

Perzische kat, exotische katten etc. Het vergemakkelijkt ook het 

drogen en knippen. 
 

Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Aantal minuten laten intrekken 

Afspoelen met veel lauw water.  



Sugar Mask 
Dit masker bevat naast alle actieve ingrediënten van de Sugar 

shampoo ook organische silicium. Het zorgt voor hydratatie terwijl 

het direct doordringt in de huid. Biedt elasticiteit, stevigheid en helpt 

huidveroudering te voorkomen. 

Gebruik wanneer dikker en zwaarder haar gewenst is of wanneer u 

extra hydratatie nodig heeft. 

Geen spoelmasker wat ook het drogen versnelt. Verdunnen is niet 

nodig tenzij u het liever verdund gebruikt. Wat uitproberen is soms 

nodig om de ideale water – masker combinatie te ontdekken voor uw 

hond. Voor meer advies: neem gerust contact op met ons. 

Wordt gebruikt op rassen zoals de Yorkshire terrier, Shih-tzu, Poedel 

(show poedel) 

Kan ook gecombineerd worden met Keratin Mask als de vacht 

beschadigd is of om beschadiging te voorkomen. In dit geval moet het 

mengsel WEL uitgespoeld worden. 
 

Kan worden verdund in water (1:2). 

Breng aan op de vochtig vacht en zachtjes inborstelen 

Drogen zonder afspoelen 

Styling Spray 
Vachttexturizer met geheugeneffect, voor het markeren van lijnen en het 

creëren van volume. Voor het drogen aanbrengen op een vochtige vacht. 

Geformuleerd met de nieuwste generatie actieve ingrediënten. De Styling 

spray geeft een natuurlijke en elastische fixatie, waardoor een stijve 

onnatuurlijke uitstraling van de vacht vermeden wordt. Beschikt over 

zon- en warmtebescherming om de beste vachtkwaliteit te behouden. 

Actieve ingrediënten voor extra glans. 
 

Aanbrengen op het huisdier op een afstand van 20 cm. 

Op een vochtige vacht, tijdens het drogen tegelijkertijd borstelen tot de 

gewenste uitstraling. 
  



Stripping shampoo 
Texturizing shampoo speciaal ontworpen om te worden 

gebruikt na het strippen van rassen met een plukvacht. 

Geformuleerd met zachte oppervlakte-actieve stoffen en 

actieve ingrediënten die ideaal zijn voor plukvachten. Door 

zijn samenstelling is de Stripping Shampoo hét ideale 

product om na het plukken/strippen aan te brengen omdat het 

de poriën reinigt. 

 
Kan worden verdund in water (1:4). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

Herhaal indien nodig. 

 

 

 

Omega Butters 

Gemaakt met concentraten van Argan en olijfboters. 

Ontwikkeld om zeer droge vachten snel te hydrateren en 

als hulp om klitten uit de vacht te verwijderen. 

Kan gebruikt worden tijdens het uitborstelen (voor het 

wassen) van klitten in een watermengsel met Keratin 

masker. Dit mengsel beschermt de vacht tijdens 

borstelen en helpt om klitten snel te verwijderen. 

Kan gebruikt worden met de geselecteerde omega 

balsem om extra hydratatie aan een droge vacht te geven. 
  



Revital SB shampoo 

Droge of vettige huid 

Bevat actieve ingrediënten zoals iris extract, Capparis spinosa, 

essentiële rozemarijn olie en Arganolie. SB Shampoo herstelt de 

huidbalans en heeft een hydraterend effect. 
 

Kan worden verdund in water (1:2). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water.  

 

 

Revital RV shampoo 

Beschadigde (rode) huid. 

Bevat actieve ingrediënten zoals Manuka, wilg, essentiële 

rozemarijnolie en Arganolie. 

RV shampoo beschermt, kalmeert en vernieuwt. Het helpt bij de 

vernieuwing van de beschadigde huid tijdens de regeneratiecyclus. 
 

Kan worden verdund in water (1:2). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water. 

  



Revital PR shampoo 

Shampoo voor gevoelige huid 

Bevat actieve ingrediënten zoals Capparis spinosa, katoendistel en Arganolie. 

PR shampoo hydrateert, kalmeert en helpt het evenwicht van de huidbarrière 

te behouden. 
 

Kan worden verdund in water (1:2). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water.  

 

 

Revital Balsam 
Balsem voor gevoelige huid. 

Bevat actieve ingrediënten zoals Arganboter, Aloë Vera, Capparis spinosa 

en D-Panthenol. Zonder parfum. Revital balsem bevat een hoog gehalte aan 

vetzuren die een hydraterende, verzachtende en beschermende functie 

hebben. 
 

Kan worden verdund in water (1:2). 

Breng aan op de vochtig vacht en masseer tot op de huid. 

Afspoelen met veel lauw water.  

  



Revital Rescue lotion 
Lotion voor gevoelige huid. 

Geen spoellotion. Geformuleerd om onbeschermde huiden te hydrateren en 

kalmeren. 

Bevat actieve ingrediënten zoals Arganolie, Aloë Vera, Capparis Spinosa 

en D-Panthenol. Revital Rescue lotion heeft hydraterende, verzachtende, 

beschermende en afdichtende eigenschappen. 
 

Spuit op gevoelige plekken, zachtjes inwrijven. Niet uitspoelen. 

 

 

Skin Silt 
Regenererend masker. 

Masker bestaande uit klei van Europese meren, verrijkt met 

theeboomolie, rozenhapolie en actieve ingrediënten 

geëxtraheerd uit Capparis spinosa. Skin Silt heeft 

hydraterende, regenererende en verzachtende 

eigenschappen. 
 

Aanbrengen op gevoelige plekken, inmasseren, laten 

intrekken en niet uitspoelen. Herhaal dagelijks.  

Niet gebruiken op katten vanwege de Tea Tree olie.  
 


