
Reconecte-se com a
natureza
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Nós ajudamos a proteger a 
floresta Amazônica e toda sua 

biodiversidade, ao mesmo tempo 
que entregamos o melhor que a 

natureza pode prover para os pets. 

Toda vez que você sai com seu pet para andar  
no parque ou na floresta e sente a brisa e a beleza 

da natureza, é estabelecida uma forte conexão 
com seu pet e o ambiente.

Esse poderoso vínculo com a natureza é o que nos move 
na criação de nossos produtos. Usando ingredientes 

naturais, extraídos de maneira sustentável da 
floresta amazônica, a Linha Megamazon® Pet Care foi 

desenvolvida com alta tecnologia, o que garante 
os melhores resultados e performance.



Linha de Shampoos Megamazon® Forest

• Eco-friendly, biodegradável, livre de parabenos e corantes.
• Limpa delicadamente, fácil enxágue e secagem rápida.
• Contém neutralizador de odores que remove odores 

desagradáveis
• Contém fragrâncias de frutas amazônicas, conferindo 

um perfume incrível

Frasco 500 mL - Uso consumidor final. Altamente 
concentrado. Pode ser diluído em até 5 partes de água.

Bombonas 5L - Uso profissional. Altamente concentrado. 
Pode ser diluído em até 10 partes de água.

Linha de Condicionadores Megamazon® Forest

• Eco-friendly, biodegradável e livre de parabenos e corantes.
 • Hidrata, confere maciez e brilho para à pelagem. 

 • Condiciona a pelagem, possui fácil enxágue
e secagem rápida.

Frasco 480 mL - Uso consumidor final. Altamente  
concentrado. Pode ser diluído em até 5 partes de água.

Bombonas 5L - Uso profissional. Altamente concentrado. 
Pode ser diluído em até 10 partes de água.

eCo-fRiendly ConCePt

•  Produtos Concentrados - ocupam 
   menos espaço e evitam o disperdício 
•  Fácil enxague - economia de água
•  Secagem rápida - economia de energia
•  Livre de parabenos e corantes
•  Fór\\mula biodegradável
•  Embalagem 100% reciclável



Shampoo e Condicionador
Megamazon® Forest Purity 
 

Possuem extratos naturais de pitanga e buriti, derivados
da floresta amazônica, que refrescam, hidratam e conferem 
maciez para a pele e pelagem de cães e gatos.

Apresentações: 500mL (shampoo), 480mL (condicionador)
e bombonas para uso profissional de 5L.

Shampoo e Condicionador
Megamazon® Forest Soul 
 

Possuem extratos naturais de cupuaçu, derivados da floresta 
Amazônica, que promovem maciez e hidratam a pele e 
pelagem de cães e gatos.

Apresentações: 500mL (shampoo), 480mL (condicionador) 
e bombonas para uso profissional de 5L. 



Shampoo e Condicionador
Megamazon® Forest Energy
 

Possuem extratos naturais de guaraná e açaí, derivados
da floresta amazônica, que ajudam a fortalecer a pelagem e
promovem limpeza e maleabilidade para a pele e pelagem
de cães e gatos.

Apresentações: 500mL (shampoo), 480mL (condicionador) 
e bombonas para uso profissional de 5L.

Shampoo e Condicionador
Megamazon® Forest Balance 
 

Possuem extratos naturais de maracujá, que refrescam, 
hidratam e conferem maciez à pele e pelagem  
de cães e gatos.

Apresentações: 500mL (shampoo), 480mL (condicionador)  
e bombonas para uso profissional de 5L. 



Hidratação Intensiva Máximo 
Volume Megamazon®

Formulada com proteína de trigo, que promove brilho, 
suavidade e cria textura na pelagem, trazendo maior 
volume. A fórmula também contém extrato de açaí, 
que protege a pelagem. A presença desses ingredientes 
especiais promove hidratação intensa e profunda.

Apresentação: 500 mL.

Flash 90 Liso Perfeito Megamazon®

Hidrata a pele e pelagem de cães e gatos, promovendo 
brilho, maciez e condicionando à pelagem dos pets.  
É enriquecido com óleo de argan, que confere 
elasticidade e reconstrução à pelagem. A fórmula 
também conta com colágeno, que condiciona a pelagem 
e reduz o frizz e manteiga de cupuaçu, que promove 
elasticidade e maciez para a pele e pelo dos pets.  
Tem efeito termo protetor, criando um filme sobre 
a pelagem, protegendo-a do calor do secador.

Apresentação: 500mL.



Fast Shower Megamazon® Banho a Seco

Remove a sujeira e o mal odor, reduz e previne a formação de nós, facilita 
a escovação, adicionando brilho e maciez à pelagem. As fragrâncias de frutas 
da Amazônia deixam a pelagem com um perfume incrível.

Modo de usar: Borrife o produto sobre a toda a pelagem, espalhando delicadamente 
com as mãos e proceda a escovação normalmente. Para desfazer um nó, aplique o 
produto direto nele e tente desfazê-lo com os dedos e depois use a rasqueadeira.

Apresentação: 240 mL.

Body Splash Megamazon® 
Forest

Promove um perfume agradável da natureza 
na pelagem dos pets. Essas fragrâncias especiais 
deixam os pets com um cheiro fresco da Amazônia.

Fragrâncias: Forest Balance, Forest Energy, Forest 
Purity e Forest Soul.

Apresentação: 240 mL.



Desenvolvido como uma solução inteligente para os cuidados

com o Pet, a Linha Megamazon® une produtos de alta

performance com o conceito eco-friendly.

Utilizando a linha Megamazon®, você também está fazendo  

a diferença, contribuindo para a saúde do seu pet e do planeta.
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petsociety@petsociety.com.br
www.megamazon.eco.br

Encontre-nos nas redes sociais:




