Kozmetikánkban a generál szolgáltatás alatt egy teljes körű ellátást értünk, mely
tartalmazza a higiéniai nyírásokat, a szőrtípusnak megfelelő fazonírozást, fürdést,
szárítást, körömvágást, fültisztítást és a bűzmirigy kinyomását. Áraink forintban
értendők és a tól-ig értékhatárokon belül az árak a kutyus szőrének állapotától, vedlési
időszakától és a kutya méretétől függnek.
Bolhás kutyát nem áll módunkban az üzletben ellátni az üzlet és a többi vendég védelme
érdekében! Amennyiben önnek és a kolléganőnek sincs tudomása arról, hogy az állatban
élősködő van, de ápolás során esetleg mégis felbukkanna megbújva a szőr között
kedvencében, úgy speciális bolhairtó sprayvel való kezelést kell alkalmaznunk, a fent
említett okok miatt. Ennek költsége 1500 - 2000 forint mérettől függően.

JUHÁSZKUTYÁK
generál

9000 - 11000 .-

csak fésülés

6000 -tól

COLLIE FÉLÉK
generál

8000 - 10000 .-

csak fésülés

5600 -tól

BOBTAIL STANDARD
generál

10000 -tól

csak fésülés

6500 -tól

BOBTAIL MACIS
generál

9500 - 10500 .-

csak fésülés

5600 -tól

NÉMETJUHÁSZ, HUSKY, AKITA
generál

7000 - 8500 .-

csak fésülés

5500 -tól

SAMOYED, MALAMUT, CSAU-CSAU
generál

7800 - 10000 .-

csak fésülés

6000 -tól

TÖRPE SPICC
generál

5300 .-

csak fésülés

4000 .-

KÖZÉP SPICC
generál

6800 .-

csak fésülés

5300 .-

ÓRIÁS SPICC (SAMOYED)
generál

7800 - 10000 .-

csak fésülés

6000 .-

SETTER, GOLDEN RETRIEVER
generál

7000 - 8000 .-

géppel nyírni vizslára

7000 -tól

LABRADOR RETRIEVER
generál

6200 .-

MASTIFF, DOG
generál

6000 .-

VIZSLA, DOBERMANN, POINTER
generál

4800 .-

TACSKÓ
generál

3600 .-

FRANCIA BULLDOG
generál

4000 .-

MOPSZ
generál

4200 .-

nyírás géppel

5000 .-

BEAGLE
generál

4500 .-

ANGOL BULLDOG
generál

4700 .-

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
generál nyírva

5700 .-

generál trimmelve

7000 .-

TIBETI TERRIER
generál

7500 - 8500 .-

csak fésülés

4800 -tól

nyírva ollóval

7500 -tól

nyírva géppel

6500 -tól

YORKSHIRE TERRIER
generál

5000 - 5500 .-

csak nyírás

3500 - 4000 .-

BOLOGNASE, HAVANESE, MÁLTAI SELYEMKUTYA
generál

5500 .-

géppel kopaszra generál

5000 .-

géppel nyírás

5600 .-

teljes nyírás ollóval

6000 .-

elhanyagolt ollóval

6500 .-

csak nyírás géppel

4700 .-

csak nyírás ollóval

5000 .-

PALOTA PINCSI
generál

5300 .-

ollóval nyírva

5600 .-

géppel nyírva

5400 .-

TÖRPE NYÍRÓSOK
generál

5600 .-

csak nyírás

4600 .-

TÖRPE TRIMMELŐSÖK
generál

6800 .-

csak nyírás

6000 .-

KÖZÉP NYÍRÓSOK
generál

5900 .-

csak nyírás

4800 .-

KÖZÉP TRIMMELŐSÖK
generál

7500 .-

csak nyírás

6500 .-

ÓRIÁS NYÍRÓSOK
generál

7000 -tól

csak nyírás

6000 .-

ÓRIÁS TRIMMELŐSÖK
generál

8500 -tól

csak nyírás

7500 -tól

ANGOL COCKER SPÁNIEL
generál trimmelve

7200 .-

csak trimmelve

6300 .-

generál nyírva

6500 .-

csak nyírva

5300 .-

generál vizslára

5600 .-

csak nyírva vizslára

4800 .-

AMERIKAI COCKER SPÁNIEL
generál trimmelve

7500 .-

csak trimmelve

6500 .-

generál nyírva

6800 .-

csak nyírva

5500 .-

generál vizslára

5600 .-

csak nyírva vizslára

4800 .-

CAVALIER KING CHARLES SPÁNIEL
generál

5800 .-

TÖRPE USZKÁR
generál

5500 .-

KÖZÉP USZKÁR
generál

5800 - 6400 .-

géppel egységesre

5500 .-

ÓRIÁS USZKÁR
generál

7500 -tól

KOMONDOR
generál

18000 - 20000 .-

csak feltépés

8000 - 10000 .-

PULI
generál

13000 - 16000 .-

csak feltépés

7000 - 9000 .-

MACSKA
alapár - rövid szőrű fésülés + fürdés

4400 .-

alapár - rövid szőrű fésülés

2000 .-

alapár - hosszú szőrű fésülés + fürdés

5500 .-

alapár - hosszú szőrű fésülés

3500 -tól

beállt szőr bontása fésűvel

4500 - 6000 .-

nyírás géppel

4800 -tól

KÖRÖMVÁGÁS

700 .-

FÜLTISZTÍTÁS

700 .-

BŰZMIRIGY KINYOMÁSA

700 .-

Áraink forintban értendőek!

