
Happy Pets 
Happy Baasjes

WelloPet: Fraterstraat 113, aan Eurotuin Merelbeke
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Een gelukkig huisdier is een gezond huisdier

WelloPet • Fraterstraat 113 • 9820 Merelbeke • & 09 232 00 42 • www.wellopet.be

Aanbiedingen, acties en events

Alle diergeneeskundige zorgen en  
producten worden geleverd door  
erkende en onafhankelijke dierenartsen.

www.facebook.com/WelloPet 

www.instagram.com/WelloPet 

www.pinterest.com/WelloPet

Je kunt een afspraak maken op de volgende manieren: 

Telefonisch op ons algemeen nummer & 09 232 00 42

Via e-mail naar hello@wellopet.be
Via het antwoordformulier op de contactpagina van onze website 
www.wellopet.be

Een afspraak maken

‘Er goed uitzien’ is naast bescherming, gewicht, gedrag en beweging  
de vijfde hoeksteen van preventieve gezondheidszorg bij huisdieren.   

Die mooie vacht heeft alles te maken met een gezonde vacht. 
Daarom is het belangrijk de huid en de vacht van jouw dier regelmatig  
te controleren en goed te verzorgen.  
 
Rasdier of kruising, kortharig of langharig,  
krullend haar of glad haar, jong dier of senior: 
Elke hond of kat heeft een goede vachtverzorging nodig. 

•  Elk type vacht vraagt een specifieke verzorging. Bij de trimmers van  
WelloPet kun je niet alleen terecht voor trimmen en verzorgen maar ook  
voor professioneel advies over vachtverzorging. 

•  Ons was- en trimsalon is uitgerust met de juiste materialen, onze trimmers 
zijn hiervoor opgeleid en weten hoe ze tijdens de verzorging moeten omgaan  
met je huisdier. Alle experten bij WelloPet hebben een ruime ervaring.

Openingsuren
WelloPet is elke dag open van 09.00u tot 18.30u
Ook op zaterdag en zondag.  
Op dinsdag nemen we een dagje rust. 
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Tarieven

Tarief trim- en wassalon
• 45 euro voor het eerste uur 
• 30 euro per volgend uur 

Tarief pakket Self Wash
• 10 euro voor een half uur 

Enkele tips
• Geef je dier geen eten vlak voor je naar het trim- en wassalon komt. 

• Laat je dier uit voor je naar het trim-en wassalon komt. 

•  Je wast best je hond niet vlak voor of na de afspraak.  
Voor plukvachten is het zelfs aan te bevelen je hond niet te wassen  
in de 10 dagen voor en na de verzorging.  

•  Geef geen behandeling tegen vlooien (pipetje) vlak voor je afspraak,  
wacht daarmee tot na de verzorging. 

•  Vermeld eventuele allergieën of overgevoeligheden wanneer u  
een afspraak maakt.

•  De dieren worden verzorgd zonder de aanwezigheid van hun baasje,  
ervaring leert ons dat ze dan rustiger zijn. Wij werken niet met  
verdovings- of kalmeringsmiddelen, alles gebeurt op het tempo van het dier. 

•  Kies je voor het pakket Self Wash, dan rekenen we erop dat je  
de wassalon netjes achterlaat.

•  Wil je op je dier wachten, geniet dan van een  
koffie of verfrissing in het Tuinkaffee.

De vacht van jouw lieveling  
thuis verder onderhouden
We organiseren regelmatig workshops of 
informatiesessies over vachtverzorging. 
Je vindt de planning daarvan in onze kalender  
op http://www.wellopet.be/events. 

Bij elke verzorgingsbeurt worden de huid en de vacht grondig gecontroleerd. 
Als daarbij wondjes, infecties, schimmels en dergelijke worden opgemerkt,  
worden die onmiddellijk verzorgd. En als medische behandeling nodig is,  
is de dierenarts vlakbij. 

Je kunt bij WelloPet kiezen uit de volgende verzorgingspakketten: 

Kies voor een luxe premium formule 
• Borstelen/kammen
• Ontwollen/verwijderen van dode haren/plukken en effileren/scheren/knippen
• Wassen en drogen 
• Oren reinigen en ontharen
• Nagels knippen 
• Huid- en vachtcontrole

Kies voor een basis verzorging formule
• Borstelen/kammen
• Ontwollen/verwijderen van dode haren/plukken en effileren/scheren/knippen
• Oren reinigen en ontharen
• Nagels knippen 
• Huid- en vachtcontrole

Dit is een verzorgingspakket zonder wassen en drogen. 

Kies voor de Self Wash

Is je huisdier thuis wassen geen optie? Stop je dier dan bij ons in bad!  
Je kunt daarbij gebruik maken van onze infrastructuur, toestellen en badproducten. 
Maak wel eerst een afspraak. De minimumduur van een sessie is 30 minuten. 

 
• Gebruik van het bad en de droger 
• Gebruik van een shampoo 
• Gebruik van een handdoek 
• Gebruik van een borstel
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SHAMPOO

€ 9,85250 ml

Deze shampoo met  
extracten van kastanje  
en cichorei werd  
speciaal samengesteld 
voor honden met een 
zwarte of donkere vacht.  
Het revitaliseert de 
glans van de vacht  
en versterkt de  
natuurlijke kleur.  

Polyphen. H  
donkere vacht  

SHAMPOO

€ 9,85250 ml

De actieve bestanddelen 
mango en kiwi her
stellen en revitaliseren  
de glans van de vacht. 
Dit heeft een voedende 
en herstellende werking 
bij een doffe en droge 
vacht. Deze shampoo  
is een frisse vitamine
cocktail met fantas
tische en scherpe 
sensaties.

Polyphen. H  
glanzende vacht  

250 ml

SHAMPOO

€ 9,85250 ml

Deze shampoo met 
extracten van edelweiss 
en karitémelk, werd 
speciaal samengesteld 
voor honden met een 
witte of lichte vacht.  
Het revitaliseert de 
glanzende vacht, 
versterkt de natuurlijke 
kleur en beschermt 
deze tegen vergeling.  

Polyphen. H  
witte vacht  

Deze speciale shampoo 
bij jeuk is geschikt voor 
honden met irritaties 
of honden die gevoelig 
zijn voor insectenbeten. 
Het bevat calendula, 
gebruikt voor zijn  
verzachtende en  
genezende eigen
schappen, en munt, 
bekend voor zijn  
kalmerende en anti
bacteriële kenmerken. 

Polyphen. H
bij jeuk 

SHAMPOO

€ 9,85250 ml

SHAMPOO

€ 9,85

Deze milde honden
shampoo is geschikt 
voor alle soorten haar. 
Het geheel van  
vitamines B5, B6, PP  
en tarweeiwitten  
voedt de vacht van  
je hond en zorgt  
voor een gezond  
en glanzend effect. 

Polyphen. H  
zachte vacht  

SHAMPOO

€ 9,85250 ml

Deze ultramilde  
shampoo past  
perfect bij de fragiele 
vacht van puppy's.  
De verzachtende en 
kalmerende ingrediën
ten ontwarren het haar 
zonder het te verzwaren. 
De vacht wordt zacht, 
soepel en gemakkelijk 
te borstelen. De sham
poo reinigt de vacht, 
laat hem glanzen en is 
subtiel geparfumeerd.

Polyphen.  
puppy  

Deze shampoo  
con di tioner 2 in 1 is  
een milde shampoo 
voor langharige  
honden op basis van 
plantaardige ceramiden 
en haver. De shampoo 
werkt ontwarrend  
en voedt het haar bij  
de wortel, waardoor  
de vacht glanst en 
lekker ruikt.  

Polyphen. H + 
conditioner  

SHAMPOO

€ 9,85250 ml

Deze shampoo op basis 
van witte thee en zijde  
hydrateert de huid en 
voedt het haar van katten 
en kittens. Het vereen
voudigt het ontwarren, 
zonder het haar te 
verzwaren. Het haar 
wordt zacht, soepel en 
gemakkelijk te borstelen. 
Deze crèmige shampoo 
zorgt voor een glanzend, 
licht geparfumeerd en  
volumineuzer effect. 

Polyphen.  
kat en kitten  

SHAMPOO

€ 8,45200 ml

Shop en webshop Iedere shampoo heeft een neutrale pH waarde en is geschikt voor de meest gevoelige huidtypes
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BEAPHAR

Beaphar Pro Derma 
Coat Shampoo  
Universeel met  
tea tree olie is een  
verzorgingsshampoo 
voor alle honden en  
katten, die de huid en 
vacht grondig reinigt.  
De shampoo zorgt  
voor een frisse geur  
en hygiënisch effect.  
Het dier bijt of krabt  
zich zelden. 

Pro Dermacoat  
Shampoo  
Universeel

€ 11,95200 ml

BEAPHAR

Beaphar Pro Derma 
Coat Shampoo Anti- 
Roos is een shampoo 
speciaal ontwikkeld 
voor honden en katten 
met een gevoelige huid 
ter behandeling van 
seborroisch dermatitis. 
De shampoo reiningt 
de vacht en de huid 
zonder de natuurlijke 
beschermlaag van  
de huid aan te tasten. 

Pro Dermacoat  
Shampoo  
Anti-Roos

€ 11,95200 ml

BEAPHAR

Beaphar Pro Derma 
Coat Shampoo Bij  
Jeuk is een shampoo 
voor honden en katten  
speciaal ontwikkeld  
voor gebruik bij  
plaatselijk kortdurende 
jeuk en bij jeuk  
door insectenbeten.  
De shampoo bevat 
ingrediënten die  
de gevoelige huid  
kalmeren. 

Pro Dermacoat  
Shampoo  
Bij Jeuk

€ 11,95200 ml

Shop en webshop

PALMPAD
• Goed voor alle vachten
•  Onderhoud en  

kleine knopen 
• Massage 

€ 9,95 PORCUPINE
•  Voor rassen met  

zachte haren of puppy’s 
•  Om knopen te  

voorkomen 

€ 14,45

TUFFER THAN TANGLES
•  Ontwarren van klitten, alle types van vachten
•  Tip: het haar omhoog houden en naar  

beneden kammen 

€ 10,95 € 12,95ANTISTATIC
•  Ontwarren van klitten en wollig  

haar, onderhouden van de vacht  
bij langharige rassen 

•  Handig voor kapseldetails zoals  
een speldje of haarscheiding

•  Knopen komen gemakkelijk los,  
vormt geen statische elektriciteit 

RESCO
•  Voor vachten die veel  

en gemakkelijk knopen geven
•  Ontwarren van klitten en wollig  

haar, onderhouden van de  
vacht bij langharige rassen 

•  Gaat vlot door knopen

€ 39,95

 Beaphar Pro Derma Coat Skin  
 Care Spray is een milde verzorgende  
 spray voor honden en katten.  
 De Spray kan gebruikt worden bij  
 huid irritaties, roos of een droge huid. 
De combinatie van onder andere Aloë Vera, 
Teunisbloemolie, MSM en Glycerine verzacht de 
gevoelige huid en houdt deze zacht en soepel. 
De spray hydrateert en ondersteunt het herstel  
van de huid, en voedt de vacht.

BEAPHAR
Pro Dermacoat Skin Care Spray

€ 11,95250 ml

Beaphar Pro Derma Coat Anti Tangle Spray 
is een verzorgende spray op basis van  
amandelolie. De spray maakt de haren  
makkelijk kambaar, voorkomt klitten.  
De haren worden gevoed van de huid  
tot de haartop. Hierdoor wordt de vacht  
zijdezacht en glanzend.

BEAPHAR
Pro Dermacoat Anti-Tangle Spray

€ 9,95150 ml

BEAPHAR

Beaphar Pro Derma 
Coat Shampoo Hypo-
allergeen is een sham
poo speciaal ontwikkeld 
voor honden en katten 
die allergisch reageren 
op normale shampoos. 
Deze milde shampoo 
reinigt de vacht en de 
huid zonder de natuur
lijke beschermlaag van 
de huid aan te tasten. 
Shampoo Hypoallergeen 
helpt de balans van  
de gevoelige huid  
te herstellen.

Pro Dermacoat  
Shampoo  
Hypoallergeen

€ 11,95200 ml

Iedere shampoo heeft een neutrale pH waarde en is geschikt voor de meest gevoelige huidtypes

BORSTEL VAN  
VARKENSHAAR
•  Voor langharige en fijnharige vachten 
• Heeft een reinigende functie
• Voorkomt klitten

€ 17,95

€ 21,95

SMALL

LARGE

MAXIPIN
•  Onderhoud van langharige en fijn harige  

vachten en voor de vacht van puppy’s
•  Honden met plaatselijk lange haren,  

bijvoorbeeld aan de oren van een Cocker Spaniël 

€ 12,95

€ 13,95

POCKET

LARGE

Borstels en kammenShampoo's en Spray's


