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HYVINVOINTIIN
MA-FRA Pet-Line on uusi brändi, joka on omistettu perheesi ja 
lemmikkisi hyvinvoinnille, sillä jokainen tuote on tarkasti tes-
tattu turvalliseksi Ma-Fran ammattitaidolla, jolla on yli 50-vuo-
den kokemus yksilöllisestä tuotekehittelystä. Pet-Line on jokai-
sen intohimoisen ja vastuuntuntoisen eläinystävän must-tuote. 
Tuotesarja, joka on kehitetty suurella intohimolla palvelemaan 
eläinystäviä, jotka arvostavat turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä, 
sekä huippuun kehitettyä teknologiaa.

SYNTYHISTORIA
Pet-Line sai alkunsa, kun halusimme kehittää aivan uudenlai-
sen ja turvallisen tuotesarjan, varsinkin lapsiperheille, joissa on 
lemmikkejä. Koska vastaavaa tuotesarjaa tässä vaativuudessa ei 
ollut ennen esitelty oli kehitysvaatimustaso todella korkea, jotta 
olisi saavutettu haluttu turvallisuus- ja puhtaustaso lemmikeille 
ja antaisi samalla lapsille myös puhtaan ja turvallisen oleskelun 
käsitellyissä tiloissa.

TURVALLISUUS
Kun olet puhdistanut ajoneuvosi tai lemmikkiesi oleskeluti-
lat Pet-Line tuotteilla, voit turvallisesti päästää lemmikkisi ja 
lapsesi oleskelemaan näissä tiloissa pelkäämättä, että kemikaalit 
olisivat jättäneet epäterveellisiä jäämiä käsitellyille pinnoille. 
Varsinkin ajoneuvon hoidossa käytetään monesti kemikaa-
leja, jotka eivät ole välttämättä turvallisia lemmikeille, jotka 
nuoleskelevat ja nuuskivat herkillä hajuaisti kuonoillansa mitä 
moninaisimmat pinnat.

KAKSI KATEGORIAA
Pet-Line on jaettu kahteen eri kategoriaan, jotta olisi helpompi 
valita oikeat tuotteet oikeaan tilanteeseen.

1.   Pet-Line Body on kehitetty lemmikkien hyvinvoinnin ja    
puhtauden ylläpitämiseen.

2.   Pet-Line Clean on kehitetty ajoneuvojen ja lemmikkien 
oleskelutilojen puhtauteen.

PET-LINE BODY
Pet-Line Body on innova- ja sensitiivinen tuotesarja, jonka 
tuotteet on suunniteltu tarjoamaan lemmikeille turvallisen pe-
sun, katsomatta karvoituksen pituuteen. Tuotesarja on testattu 
ja todettu hellävaraiseksi nelijalkaisille ystävillemme – Vaativien 
testien takana on biotieteiden ja eläinlääketieteellisen koulun 
yliopisto Camerinossa. Pet-Line Bodyn tutkittu tuotesarja 
tarjoaa ilmavaa pehmeyttä ja puhtautta eläinten karvoituksille, 
oli kysymyksessä pitkäkarvainen, lyhytkarvainen tai valkoinen 
turkki, kuiva- tai märkäpesu shampoolla saat koirat, kissat tai 
vaikka marsut ihanan ilmavan puhtaiksi.

PET-LINE CLEAN
Pet-Line Clean on ensimmäinen Eurooppalainen sarja, joka on 
kehitetty pitämään autoilevan eläinystävän ajoneuvo turvalli-
sen puhtaana eli tällä tuotesarjalla puhdistat helposti ajoneu-
von sisätiloista pahat hajut ja liat, olivat ne sitten istuimille tai 
verhoiluille tulleita lika, virtsa- tai ulostejätöksiä tai kuljetus-
häkkiin kertyneitä likakerrostumia, niin Pet-Line Clean ei jätä 
sinua pulaan.

MA-FRA PET-LINE

LEMMIKKIEN JA PERHEESI TURVALLISEEN PUHTAUTEEN
AINUTLAATUISUUS

Ma-Fra Pet-Line innovatiivisilla tuotteilla ei ole kilpailijoita, koska Pet-Line on ensimmäinen tuotesarja, joka on 
ratkaissut eläinystävien perheissä monta jokapäiväistä ongelmaa ja huolta. Kiitos tästä kuuluu Ma-Fran innovatii-
viselle tiimille, joka on tuonut markkinoille helpon tavan huolehtia lemmikkien puhtaudesta ja turvallisuudesta 
autossa ja kotona.



MA-FRA PET-LINE
AJONEUVON SISÄPUOLI

Päivittäinen pikainen sisäpuhdistus on helppoa, kun helppokäyttöiset tuotteet ovat sijoitettu helposti saataville

URINE REMOVER
Virtsa- ja ulostetahrojen, sekä hajujen puhdistaja

Puhdistaa virtsan, oksennuksen, ulosteen ja kuolan tekstiileistä. Tuotetta voidaan käyttää 
myös ajoneuvon kaikilla pesunkestävillä materiaaleilla. Tuotteen sisältämien bioenzimi 
aktivaattoreiden ansiosta se poistaa hyvin myös lemmikkien jättämiä muita tahroja. Tuote 
on saanut erityiskiitosta kissan pissan hajun poistossa. Puhdistus tuhoaa pysyvästi 
virtsan-, ulosteen- ja jätöstenhajut.Tuote on turvallinen eläimille ja ajoneuvojen 
normaaleille sisämateriaaleille. Tehokasta, turvallista ja taattua MA-FRA laatua.

Käyttöohje: Sumuta käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa hetken, pyyhi pinta puhtaaksi 
kostealla liinalla.

DROOL REMOVER
Kuolanpuhdistaja Lasi- ja metallipinnoilta

Lasi- ja metallipintojen puhdistaja auton sisätiloissa. Sopii myös kotikäytöön mm. lattia-
pintojen pyyhkimiseen. Pitkävaikutteinen. Ei jätä raitoja. Puhdistaa nopeasti ja 

tehokkaasti kuola- ja rasvatahrat auton ikkunoista ja metallipinnoilta. Tuotteen erityinen 
koostumus on täysin ammoniakiton eikä jätä siksi haitallisia jäämiä, joista olisi haittaa 

lemmikkisi terveydelle.

Köyttöohje: suihkuta tuotetta käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa hetki ja pyyhi koste-
alla mikrokuituliinalla. TUOTTEEN SÄILYVYYS 5-VUOTTA. PÄIVÄMÄÄRÄ PAKKA-

UKSESSA.

FABRIC CLEANER FOR CAR
Tekstiilipuhdiste 

Auton sisäpuhdistukseen, matoille ja tekstiileille.
Poistaa tehokkaasti ja nopeasti kaikenlaiset kuola- ja rasvatahrat kaikilta tekstiili-ja ver-
hoilupinnoilta. Aine on kasvipohjainen ja täysin ammoniakkivapaa. Turvallinen käyttää 
eli ei jätä autoosi lemmikille terveydelle haitallisia aineita.

Käyttöohje: suihkuta tuotetta käsiteltävälle alueelle, anna vaikuttaa hetki ja pyyhi kostella 
mikrokuituliinalla.

LEATHER CLEANER FOR CAR
Auton nahkaverhoilujen puhdistaja

Turvallinen ajoneuvojen nahkaverhoilujen puhdistaja, poistaa tehokkaasti kuolatahrat 
ja tassunjäljet auton sisäpinnoilta. Sopii erinomaisesti kotikäytössä nahkakalusteisiin. Ei 
tarvitse huuhtelua. Nopea ja helppo käyttää. Tuote liuottaa ja poistaa kaikenlaista likaa, 

mukaan lukien kuolajäljet kaikentyyppisiltä nahkaverhoiluilta. Tuotteen erityinen koostu-
mus tunkeutuu syvälle nahkaan ja jättää käsitellyt nahkapinnat pitkäksi aikaa miellyttävän 

pehmeiksi ja puhtaiksi.

Käyttöohje: suihkuta tuotetta käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa hetken ja pyyhi puh-
taaksi kostealla mikrokuituliinalla. TUOTTEEN SÄILYVYYS 5-VUOTTA. PÄIVÄMÄÄ-

RÄ PAKKAUKSESSA.
PLASTIC CLEANER FOR CAR
Auton muovipintojen puhdistaja ja ehostaja 

Erityisesti auton sisätiloihin suunniteltu muovi- ja vinyylipintojen puhdistaja ja ehostaja. 
Tuote puhdistaa tehokkaasti kaikenlaista likaa muovipinnoilta, sekä uudistaa haalistunutta 
pintaa. Kiitos sen erityisen antistaattisen ominaisuuden, se estää pitkäkestoisesti koirien ja 
kissojen karvojen tarttumisen pintoihin. Soveltuu myös kotikäyttöön. Nopea ja helppo.

Käyttöohjeet: Suihkuta käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa hetken ja pyyhi kostealla 
liinalla käsitelty pinta tasaiseksi. TUOTTEEN SÄILYVYYS 5-VUOTTA. PÄIVÄMÄÄRÄ 
PAKKAUKSESSA.



MA-FRA 
PET-LINE

KODIN OLESKELUTILAT

Päivittäinen puhdistus on helppoa, kun helppokäyttöiset tuotteet on sijoitettu helposti saataville

TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI ON PUHTAUTTA
Säännöllinen oleskelutilojen puhdistus Pet-Line tuotteilla lisää hyvinvointia ja tuo mukavuutta lemmikkieläinperhee-
seen. Voit turvallisesti päästää lemmikkisi ja lapsesi oleskelemaan puhdistetuissa tiloissa pelkäämättä, että kemikaalit 
olisivat jättäneet epäterveellisiä jäämiä käsitellyille pinnoille tai lemmikkien herkille kuonoille häiritseviä hajuja.

LIITY Facebook/prescopet SEURAAJAKSI, 
SAAT NOPEASTI VIIMEISINTÄ TIETOA TUOTTEISTA JA KUULUMISISTA

Facebook on helppo tapa pitää yhteyttä lemmikkiystäviin ja jakaa/saada viimeisintä tietoa ja kuulumisia. Liity jo 
tänään iloisiin lemmikkiystäviin.



MA-FRA PET-LINE
KODIN OLESKELUTILAT

Päivittäinen puhdistus on nopeaa, kun helppokäyttöiset tuotteet on sijoitettu helposti saataville

PET ODOR ELIMINATOR
Lemmikkieläinten hajujen poistaja

Pitkävaikutteinen ja tehokas. Tuote poistaa tehokkaasti kaikentyyppisiä lemmikeistä lähte-
viä hajuja erityiskoostumuksensa ansiosta. Ei peitä hajuja, vaan poistaa hajut tehokkaasti, 
mutta ei ole haitallinen eläimen hajuaisteille. Käsittelyn jälkeen ilma on miellyttävän ja 
raikkaan puhdas.

Käyttöohje: Sumuta suoraan hajunpoistokäsittelyä vaativaan kohteeseen. Ei saa sumuttaa 
suoraan eläimeen.

FLOORS CLEANER - ANTI ODOR
Lemmikkitalouden hajuja poistava lattianpesuaine

Ammoniakiton. Nopea ja helppo. Poistaa kaikentyyppiset pahat hajut. Erittäin tehokas 
puhdistusaine lattioille ja normaalisti pestäville pinnoille. Sopii erityisen koostumuksensa 

ansiosta lemmikkieläin talouteen, koska tuote poistaa tehokkaasti lian, hävittää samalla 
pahat hajut, sekä antaen miellyttävän pitkäkestoisen tuoksun.

Käyttöohje: Laimenna yksi korkillinen tuotetta 5L vettä; erityisen likaiset pinnat kaada 
laimentamatonta tuotetta suoraan sienelle tai liinalle. TUOTTEEN SÄILYVYYS 

5 VUOTTA. VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ PAKKAUKSESSA.

DEGREASER FOR GAGES
Rasvanpoistaja lemmikkien kuljetushäkeille 

Tuote on helppokäyttöinen, nopea ja tehokas poistamaan rasvat lemmikkien kuljetus-
häkeistä, auton suojapeitteistä ja kissojen hiekka-astioista. Kiitos tuotteen erityisten 
pinta-aktiivisten ainesosien, se toimii nopeasti ja poistaa myös kaiketyyppisiä hajuja.

Käyttöohje: Suihkuta käsiteltävälle pinnalle ja anna vaikuttaa hetken, pyyhi kostealla 
liinalla. Ei tarvitse huuhtelua. TUOTTEEN SÄILYVYYS 5 VUOTTA. VALMISTUSPÄI-
VÄMÄÄRÄ PAKKAUKSESSA.

SOFA & CARPET CLEANER
Sohvan ja mattojen puhdistaja

Puhdiste on nopea ja helppo käyttää, kiitos tästä tuotteen kehittyneiden pinta-aktiivisten 
ainesosien, jotka poistavat monenlaista likaa erilaisilta tekstiilipinnoilta, kuten kuolaa, 

mutaa, tassunjälkiä ym. Tuote sopii käytettäväksi kaikentyyppisille kangasmateriaaleille, 
jopa kaikkein herkimmillekin. Ei jätä puhdistettavaan pintaan häiritseviä raitoja. 

Ei sisällä ammoniakkia.

Käyttöohje: suihkuta tuotetta käsiteltävälle pinnalle, 
anna vaikuttaa hetki ja pyyhi kostealla mikrokuituliinalla. 

TUOTTEEN SÄILYVYYS 5 VUOTTA. VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ PAKKAUKSESSA.

LITTER CLEANER ANTI-URINE
Kissan hiekka-astian puhdistaja

Poistaa tehokkaasti virtsa- ja ulostejälkiä, samalla poistaen pahat hajut pysyvästi.
 
Käyttöohje: Suihkuta puhdistettavalle pinnalle aina, kun vaihdat hiekkalaatikkoon puhtaat 
hiekat. Anna vaikuttaa hetki ja pyyhi kostealla liinalla. Sopii päivittäiseen käyttöön. Kun 
olet poistanut ulosteen ym., suihkuta pieni määrä tuotetta hiekka- astiaan estääksesi 
pahaa hajua, varmistaen näin tuotteen pitkäaikaisen vaikutuksen. Tuote soveltuu myös 
hiekka-astian suodattimille, pitäen suodattimet raikkaana pidempään. 
TUOTTEEN SÄILYVYYS 5-VUOTTA. PÄIVÄMÄÄRÄ PAKKAUKSESSA.



Päivittäinen tai viikottainen puhdistus onnistuu laadukkailla tuotteilla

MA-FRA PET-LINE
LEMMIKIN HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA

DRY SHAMPOO FOR DOGS
Kuivashampoo koirille

Kuivashampoo koirille on ihanteellinen tuote koiran päivittäiseen hygienian hoitoon. 
Kuivashampoo on suunniteltu ja kehitetty hienovaraiseen koirien ihon ja turkin 
puhdistamiseen, tuote sopii sekä pennuille, että aikuisille koirille. Tuote sopii toistuvaan 
ja nopeaan puhdistukseen ilman vettä ja ilman huuhtelua. Kuivashampoo poistaa lian 
nopeasti ja erityisen koostumuksensa ansioista vähentää lemmikin herkän ihon kuivumis-
ta ja ärsytystä. Tuote jättää turkin miellyttävän tuoksuiseksi ja kiiltäväksi, sekä puhtaaksi ja 
pehmeäksi Neem öljyn ansiosta. Neem öljyä  on käytetty jo vuosikausia homeopaattisessa 
lääketieteessä. Neem öljy on täysin myrkytön ja koostumuksensa ansiosta se estää loisien 
tarttumisen eläinten turkkiin ja sitä kautta ylläpitää koirasi terveyttä. Koiran peseminen 
saattaa olla haastavaa: tästä syystä kuivashampoo koirille on turvallinen, nopea ja helppo. 
Tuote soveltuu koiran pesuun kotona ja matkoilla, jos pieni ystäväsi on vain valmis yhteis-
työhön...

Käyttöohjeet: Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä vaahto tasaisesti turkkiin. Hiero 
voimakkaasti. Poista lika pyyhkimällä ja lopuksi harjaamalla turkki.
TUOTTEEN SÄILYVYYS 5-VUOTTA. PÄIVÄMÄÄRÄ PAKKAUKSESSA.

DRY SHAMPOO FOR CATS ANF FRETS
Kuivashampoo kissoille ja freteille

Kuivashampoo on ihanteellinen tuote kissojen ja frettien päivittäiseen hygienian
hoitoon. Kuivashampoo on suunniteltu ja kehitetty hienovaraiseen ihon ja tur-
kin puhdistamiseen, tuote sopii siksi toistuvaan ja nopeaan puhdistukseen ilman vettä
ja huuhtelua. Kuivashampoo kissojen ja frettien pesuun poistaa nopeasti lian, kiitos sen 
erityisen koostumuksen, joka estää ihon kuivumista, joka ärsyttää ihoa. Se jättää turkin 
miellyttävä tuoksuiseksi ja kiiltäväksi jättäen sihen luonnollisen pehmeyden. Tuote sisältää 
Neem öljyä, jota on käytetty jo vuosikausia homeopaattisesa lääketieteessä. Neem öljy 
on täysin myrkytön ja koostumuksensa ansiosta se estää loisien tarttumisen lemmikin 
turkkiin ja sitä kautta ylläptää kissasi tai frettisi terveyttä. Kiitos Ma-Fra kuivashampoon, 
kissan tai fretin peseminen on nyt paljon helpompaa ja nopeampaa, kuin koskaan ennen.

Käyttöohjeet: Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä vaahto tasaisesti turkkiin. Hiero 
voimakkaasti. Poista lika pyyhkimällä ja harjaamalla turkki.
TUOTTEEN SÄILYVYYS 5-VUOTTA. PÄIVÄMÄÄRÄ PAKKAUKSESSA.



Päivittäinen tai viikottainen puhdistus onnistuu laadukkailla tuotteilla

MA-FRA PET-LINE
LEMMIKIN HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA

SHAMPOO FOR SHORT-COAT DOGS
Shampoo lyhytkarvaisille koirille

Shampoo on suunniteltu erityisesti vastaamaan lyhytkarvaisten koirien tarpeita: sham-
poo sopii erityisen hyvin koiran herkälle iholle ja silti takaa perusteellisen puhdistuksen.  
Shampoon aktiiviset vaikuttavat ainesosat, jotka erityisesti rauhoittavat ihoa, hoitavat 
turkkia ja palauttavat ihon luonnollisen orvaskeden suojakerroksen ph:n ja antaen raik-
kaan miellyttävän tuoksun. Shampoo sisältää Neem öljyä, jota on vuosikausia käytetty 
homeopaattisessa lääketieteessä. Neem öljy on täysin myrkytön ja koostumuksensa an-
siosta se estää loisien tarttumisen eläinten turkkiin ja sitä kautta ylläpitää koirasi terveyttä. 
Shampoo on helppo ja nopea käyttää, sopii kotona käytettäväksi aikuis- tai 
pentukoirien pesuun, jos vain lemmikki on valmis yhteistyöhön…

Käyttöohje: kastele turkki lämpimällä vedellä, laimenna tuotetta pieneen astiaan ja käytä 
pesusientä. Lisää laimennettu tuote hännästä päähän asti samalla hieroen. Anna sham-
poon vaikuttaa muutama minuutti ja huuhtele runsaalla määrällä haaleaa vettä. Toista 
käsittely ja kuivata turkki.Varoitus: Älä levitä tuotetta silmiin, jos tuotetta menee silmiin 
huuhtele runsaalla määrällä vettä.

SHAMPOO FOR LONG-COAT DOGS
Shampoo pitkäkarvaisille koirille

Shampoo pitkäkarvaisille koirille on erinomainen tuote: se on tarkoitettu takkuisille ja 
vaikeasti selvittäville karvoille, tuote takaa perusteellisen ja pitkäkestoisen pesutuloksen 
eli lemmikin turkki pysyy ilmavana ja pehmeänä. Käsittelyn jälkeen pitkäkarvaisen koiran 
turkki on pehmeän ja puhdas hoitavan Neem öljyn ansiosta. Neem öljyä käytetään myös 
homeopaattisessa lääketieteessä. Neem öljy on täysin myrkytön ja koostumuksensa an-
siosta se estää loisien tarttumisen eläinten turkkiin ja sitä kautta ylläpitää koirasi 
terveyttä. Shampoo pitkäkarvaisille koirille takaa perusteellisen puhdistuksen koiran 
turkille: shampoo sopii niin aikuis- koirille kuin pentukoirillekin. Shampoo on helppo ja 
nopea käyttää, jos vain lemmikkisi on valmis yhteistyöhön…

Käyttöohje: kastele turkki lämpimällä vedellä, laimenna tuotetta pieneen astiaan ja käytä 
pesusientä. Lisää laimennettu tuote hännästä päähän asti samalla hieroen. Anna sham-
poon vaikuttaa muutama minuutti ja huuhtele runsaalla määrällä haaleaa vettä. Toista 
käsittely ja kuivata turkki. Varoitus: Älä levitä tuotetta silmiin, jos tuotetta menee silmiin 
huuhtele runsaalla määrällä vettä.

SHAMPOO FOR WHITE-COAT DOGS
Shampoo valkoisille koirille

Shampoo on suunniteltu erityisesti valkoisille koirille, poistamaan ruma kellertävä väri 
lemmikin turkista. Se soveltuu myös koirien herkälle iholle ja takaa perusteellisen puh-
distuksen. Shampoo on suunniteltu pitämään koirasi turkki valkoisena ja terveenä, sekä 
pitämään loiset ja sairaudet loitolla. Shampoon sisältämä luonnon oma antioksidantti 
tekee siitä erittäin tehokkaan: hienovarainen koostumus ja tehokas pesuteho jättävät tur-
kin pehmeäksi ja kiiltäväksi. Shampoo sisältää Neem öljyä, jota on käytetty jo vuosikausia 
homeopaattisessa lääketieteessä. Neem öljy on täysin myrkytön ja koostumuksensa an-
siosta se estää loisien tarttumisen eläinten turkkiin ja sitä kautta ylläpitää koirasi terveyttä.
Shampoo valkoisille koirille on nopea ja helppo tuote käyttää, sopii kotona käytettäväksi 
aikuisten tai pentukoirien pesuun, jos vain lemmikki on valmis yhteistyöhön…

Käyttöohje: Kastele turkki lämpimällä vedellä, laimenna tuotetta pieneen astiaan ja 
käytä pesusientä. Lisää laimennettu tuote hännästä päähän asti samalla hieroen. Anna 
shampoon vaikuttaa muutama minuutti ja huuhtele runsaalla määrällä haaleaa vettä. 
Toista käsittely ja kuivata turkki. Varoitus: Älä levitä tuotetta silmiin. Jos tuotetta menee 
silmiin huuhtele runsaalla määrällä vettä.



Päivittäinen tai viikottainen puhdistus onnistuu laadukkailla tuotteilla

MA-FRA PET-LINE
LEMMIKIN HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA


