


SATURS

03
Par Chrisal 

05
Dzīvnieku kopšanas 

un higiēnas produkti

11
Par Probisana 

12
Tīrīšanas līdzekļi

Kermeņa kopšanas 
produkti 

16





Par Chrisal 

Chrisal ir pasaules līderis probiotisko, videi draudzīgo tīrīšanas un 
personīgās higiēnas līdzekļu ražošanā, kopš 1989. gada.
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Dzīvnieku kopšanas un higiēnas produkti

Nereti rūpes par dzīvniekiem rada virkni izaicinājumu vai problēmu, gan profesionāliem 
dzīvnieku turētājiem (zooloģiskie dārzi, lopkopība, dārzkopība utt.), gan arī mājdzīvnieku 
īpašniekiem.

Dažas no šīm problēmām jums var likties pazīstamas:
- Nepatīkams aromāts
- Infekcijas
- alerģijas (gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem)
- ādas un kažoka problēmas

Lielākā daļa problēmu ir cieši saistītas ar mikroorganismiem vai mikrobiem. Vairākus gadu 
desmitus mēs izmantojām cilvēku baktericīdu produktus (dezinfekcijas līdzekļus), 
pieņemot, ka tie atrisinās problēmu.

Tomēr pēdējo gadu laikā no plašsaziņas līdzekļiem un zinātniskās literatūras mums kļūst 
arvien skaidrāks, ka regulāra šo agresīvo produktu lietošana rada pret medikamentiem 
izturīgus superbugus, kurus ir gandrīz neiespējami kontrolēt.

Lai risinātu šīs problēmas Chrisal radīja šo unikālo probiotisko produktu līniju – 
All Friends, līdzekļus dzīvnieku kopšanai.
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Dzīvnieku kopšanas un higiēnas produkti

Dzīvnieku šampūns 

Šampūns dzīvnieku kažoka, 
spalvas un ādas tīrīšanai. 

Produktā esošās probiotikas 
aktīvi likvidē netīrumus un 

alergēnus no dzīvnieka kažoka, 
saglabājot to tīru un veselīgu. 

100% drošs dzīvniekiem 

Suņu šampūns 

Šampūns suņu kažoka un ādas 
tīrīšanai. Produktā esošās 
probiotikas aktīvi likvidē 

netīrumus un alergēnus no 
suņa kažoka, saglabājot to tīru 

un veselīgu.

100% drošs dzīvniekiem 

Kaķu tualetes 
atsvaidzinātājs

Kaķu tualetes smiltis un pakaiši 
bieži vien rada nepatīkamu 
smaku, kas izplatās pa visu 
māju. Šajā produktā esošās 

probiotikas aktīvi novērš 
nepatīkamo smaku un veicina 

labvēlīgu vides mikrofloru, 
ievērojami samazinot 

patogēnu rašanās risku.

100% drošs dzīvniekiem 
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Dzīvnieku kopšanas un higiēnas produkti

Sprejs pret 
alergēniem

Probiotisks sprejs dzīvniekiem 
un vietām, kurās tie uzturas. 

Šajā produktā esošās 
probiotikas aktīvi likvidē 
alergēnus, veicina videi 
labvēlīgu mikrofloru un 

samazina patogēnu rašanās 
risku.

100% drošs dzīvniekiem 

Dzīvnieku smaku 
noņēmējs 

Dzīvnieki bieži rada 
nepatīkamu smaku. Šajā 

produktā esošās probiotikas 
aktīvi novērš šo nepatīkamo 

smaku. Papildus tam, tās 
veicina labvēlīgu vides 

mikrofloru un ievērojami 
samazina patogēnu rašanās 

risku.

100% drošs dzīvniekiem 

Sausais šampūns

Dzīvnieki bieži netiek mazgāti, 
kas veicina viņu kažoka un ādas 
jūtīgumu pret netīrumiem un 

infekcijām. Šajā produktā 
esošās probiotikas aktīvi likvidē 

netīrumus un alergēnus no 
dzīvnieka kažoka, saglabājot to 

tīru un veselīgu. 

100% drošs dzīvniekiem 
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Dzīvnieku kopšanas un higiēnas produkti

Dzīvnieku uzturēšanās 
vietu mazgāšanas līdzeklis  

Spēcīgs, probiotisks 
mazgāšanas līdzeklis visu 
veidu dzīvnieku mītnēm. 

Probiotikas ievērojami 
samazina nepatīkamo smaku 

un infekciju risku, veicinot 
labvēlīgu vides mikrofloru. 

100% drošs dzīvniekiem 

Dzīvnieku uzturēšanās 
vietu tīrītājs

Līdzekli lietojiet starp 
mazgāšanas reizēm, lai 

sasniegtu maksimālu efektu. 
Produktā esošās probiotikas 

veicina videi labvēlīgu 
mikrofloru, samazina alergēnu 

un patogēnu rašanās risku, 
aktīvi likvidē netīrumus un 

nepatīkamās smakas.

100% drošs dzīvniekiem 
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Par Probisana
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Probisana produkti tiek ražoti tikai no 100% dabīgi aktīvām sastāvdaļām, un bagātināti ar 
aktīvām probiotikām. Produkti ļoti labvēlīgi ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. 

Probisana produkti ir pretalerģiski un ievērojami samazina alerģiju un infekciju risku. 

Probisana produkti ir arī labvēlīgi videi. 

Probiotiski līdzekļi mājas uzkopšanai un personīgajai higiēnai.
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Izmantojot probiotiskos tīrīšanas līdzekļus jūsu māja kļūs 
veselīgāka, ar bioloģiski perfektu mikrofloru tajā. Tādējādi 

samazinot alergēnu un infekciju risku, kā arī aktīvi novēršot 
sliktu smaku veidošanos.

Probisana tīrīšanas līdzekļi palīdzēs uzkopt 
māju līdz mikroskopiskam līmenim ar 

visaugstāko atbildību pret ģimeni un vidi.

Tīrīšanas līdzekļi 



Grīdu tīrīšanas 
līdzeklis 

Īpaši koncentrēts, biosabrūkošs 
produkts, kas bagātināts ar 

probiotikām un 
ir piemērots visa veidā grīdām. 

Tas attīra grīdas līdz 
mikroskopiskam līmenim, 

novērš nepatīkamus aromātus, 
nodrošinot veselīgu mikrofloru.

100% drošs 

Universālais tīrīšanas 
līdzeklis  

Īpaši koncentrēts, biosabrūkošs 
produkts, kas bagātināts ar 

probiotikām, kuras ir labvēlīgas 
mēbelēm, durvīm, sienām un 
logiem. Līdzeklis attīra virsmas 
līdz mikroskopiskam līmenim, 

aktīvi novērš nepatīkamus 
aromātus.

100% drošs  

Veļas mazgāšanas 
līdzeklis

Piemērots visa veida veļas 
mazgāšanai un nepatīkamā 

aromāta novēršanai. Tas ir īpaši 
koncentrēts produkts, kurš 

paredzēts baltiem un 
krāsainiem apģērbiem 

mazgāšanai līdz pat 60°C. 

100% drošs 
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Trauku mazgāšanas 
līdzeklis  

Spēcīgs, koncentrēts, kas 
kārtīgi attīra traukus no 

taukiem, samazina mikrobu un 
patogēnu rašanās risku, 

saglabā novadcauruļu tīrību, 
novērš trauku lupatiņas 

nepatīkamā aromāta rašanos, 
saglabā jūsu ādas mikrofloru.

100% drošs  

Izsmidzināmais līdzeklis 
mājoklim

Probiotisks sprejs apgādā vidi 
ar labajām baktērijām. Līdzeklis 
aktīvi samazina alergēnu risku, 

novērš nepatīkamās smakas 
un kaitīgās baktērijas.

100% drošs 
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Tīrīšanas līdzekļi 





Kermeņa kopšanas produkti
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Neveselīga mikroflora uz mūsu ķermeņa ir dažādu kaišu un 
slimību cēlonis, piemēram, sēnīšu, pūtīšu, ķermeņa smaku 

un infekciju. 

PROBISANA probiotisko personīgās higiēnas līdzekļu 
lietošana ikdienā nodrošinās veselīgu ķermeņa mikrofloru.

PROBISANA uzlabo un atjauno ādas mikrofloru, pateicoties 
100% dabīgām sastāvdaļām, kā arī veicina vispārējo 

labsajūtu.

PROBISANA produkti piemēroti visai ģimenei, 
gan lieliem, gan maziem.



Roku ziepes 

Roku ziepes roku tiribai, ka ari
mikrobu un patogenu rašanas

riska mazinašanai. Tās dziļi 
attīra poras, atjauno ādas 

mikrofloru, kā arī nodrošina 
rokām noturīgu un patīkamu 

aromātu.

100% drošs 

Roku ziepes 

Roku ziepes roku tīrībai, kā arī 
mikrobu un patogēnu rašanās 

riska mazināšanai. Tās dziļi 
attīra poras, atjauno ādas 

mikrofloru, kā arī nodrošina 
rokām noturīgu un patīkamu 

aromātu.

100% drošs  

Dezinficējoša roku 
želeja

Maiga, probiotiska želeja 
optimālai un ilgnoturīgai roku 
higiēnai. Paredzēta lietošanai 
bez ūdens. Roku želeja sniedz 
atsvaidzinošu sajūtu, atjauno 

ādas mikrofloru, kā arī aizsargā 
rokas vairāku stundu garumā.

100% drošs 
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Atjaunojošs ādas 
krēms 

Īpaši izstrādāts, lai atjaunotu un 
iegūtu stabilu un veselīgu 
mikrofloru. Piemērots gan 

sievietēm, gan vīriešiem. Tas 
ātri atjauno ādas dabisko 

mikrofloru, stiprina ādu un 
samazina infekciju risku.

100% drošs 

Dezodorants 
sievietēm 

100% dabisks dezodorants, kurš 
radīts, lai nodrošinātu ādai 

veselīgu mikrofloru un aktīvi 
cīnītos ar nepatīkamo aromātu. 
Dezodorants nesatur toksiskus 
sviedru bloķētājus. Tas darbojas 

48 stundas, fiziskās slodzes 
gadījumā – 24 stundas.

100% drošs  

Dezodorants 
vīriešiem

100% dabisks dezodorants, kurš 
radīts, lai nodrošinātu ādai 

veselīgu mikrofloru un aktīvi 
cīnītos ar nepatīkamo aromātu. 
Dezodorants nesatur toksiskus 
sviedru bloķētājus. Tas darbojas 

48 stundas, fiziskās slodzes 
gadījumā – 24 stundas.

100% drošs 
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Ķermeņa krēms 

Probisana ķermeņa krēms 
pastāvīgi uzturēs ādu tīru, kā arī 

saglabās stabilu un veselīgu 
mikrofloru. Piemērots gan 

sievietēm, gan vīriešiem. Tas 
aizsargā un baro ādu, kā arī 
samazina infekciju rašanās 
risku. Lietot uz sausas ādas.

100% drošs 

Kāju 
atsvaidzinātājs 

Probiotisks sprejs, kas 
paredzēts kājām un kurpēm. 

Tas novērš nepatīkamo 
aromātu un aktīvi samazina 

sēnītes rašanās risku. Līdzeklis 
ir piemērots visa veida 

materiāliem.

100% drošs  

Probiotisks ķermeņa 
atsvaidzinātājs

Videi draudzīgs sprejs, kas 
nodrošina ādai veselīgu 

mikrofloru un samazina ādas 
infekciju risku. Produkts padara 

ādu veselīgāku, atjauno ādas 
mikrofloru, kā arī ir ļoti 

piemērots aktīva dzīvesveida 
piekritējiem un sportistiem.

100% drošs 

19

Kermeņa kopšanas produkti



Vannas putas 

Īpaši izstrādātas, lai uzturētu 
ķermeņa ādu maigu un tīru, kā 
arī, lai samazinātu mikrobu un 

patogēnu rašanās risku. Šīs 
vannas putas mīkstina ādu, 

atjauno ādas mikrofloru, kā arī 
aktīvi novērš ķermeņa 

nepatīkamo aromātu līdz pat 
12 stundām.

100% drošs  

Dušas želeja

Dušas želeja maigai ķermeņa 
kopšanai. Tā samazina mikrobu 
un patogēnu rašanās risku, dziļi 

attīra poras, padara ādu 
mīkstāku, atjauno ādas 

mikrofloru, kā arī aktīvi novērš 
ķermeņa nepatīkamo aromātu 

līdz pat 12 stundām pēc 
produkta izmantošanas.

100% drošs 
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Kermeņa kopšanas produkti

Zobu birstes 
tīrītājs  

Koncentrēts, probiotisks 
tīrīšanas šķidrums zobubirstēm 

un zobu protēzēm. Šis 
produkts novērš zobus bojājošo 

baktēriju rašanās risku, kā arī 
samazina mikrobu rašanās 

risku, tādējādi pasargājot zobus 
no bojājumiem un kariesa.

100% drošs 





Izplatītājs: SIA “LIC GOTUS”
Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tālr. +371 67556949

Mūkusalas iela 29, Rīga, LV-1004, Tālr. +371 28005559
www.facebook.com/ChrisalLatvija 

www.licgotus.lv 
www.egotus.lv


