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Órgão, sentidos, equilíbrio, tato, contato, pro-
teção e saúde. A pele é a primeira interface 
entre o ser vivo e o ambiente e tem um papel 
vital para a saúde e bem-estar dos animais 
de companhia. 

A constituição e características da pele de-
pendem de fatores globais, como alimenta-
ção e genética, porém são muito afetadas e 
modificadas pelo meio. 

Atualmente, a higiene da pele e dos pelos 
de cães e gatos tornou-se um hábito essen-
cial, frequente e, portanto, um fator de gran-
de atenção e importância como modificador 
das condições da pele. 

Formulações desenhadas para proporcionar 
higiene suave e hidratação profunda das es-
truturas da pele são ferramentas essenciais 
para a manutenção de suas características 
fisiológicas, mantendo o papel fundamental 
do órgão na saúde e no bem-estar dos ani-
mais de companhia.

O cuidado

A pele



Bris
Com formulações muito suaves e 
que utilizam fragrâncias livres de 
alérgenos, as soluções da Linha Bris 
associam tecnologia a ingredien-
tes reconhecidos na manutenção e 
obtenção de uma pele hidratada e 
equilibrada. Com tantos benefícios, 
dá pra sentir o frescor de novidade 
que Bris traz aos pets.
                                      
A Linha Bris respeita e atende às ne-
cessidades específicas da estrutura 
da pele dos animais de companhia. 

• A epiderme é mais fina quanto 
maior for a quantidade de pelos. 
Cães possuem epiderme mais fina 
que humanos, e gatos possuem 
epiderme mais fina do que cães. 
Bris é uma linha de produtos ricos 
em ceramidas, que atua com sua-
vidade intensificando a hidratação 
e a umectação, e respeitando a 
fragilidade da pele de cães e gatos. 
               
• O pH é um fator de extrema im-
portância para a função de barrei-
ra da pele por controlar atividades 
enzimáticas da síntese de lipídeos 
e adesão dos corneócitos. O pH 
de Bris é compatível ao pH médio 
da pele de cães e gatos; portan-
to mantém condições favoráveis 
à homeostasia da pele enquanto 
barreira e não altera o equilíbrio da 
microbiota.

Uma linha com o melhor da 
tecnologia dermocosmética 
para a limpeza suave e 
hidratação profunda da 
pele de cães e gatos.
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Bris Shampoo Equilíbrio Pele SecaBris Shampoo Equilíbrio Pele Seca

Componentes selecionados como a fitoesfingosina, aloe vera, 
vitaminas A e E  nanoencapsuladas associam-se ao óleo de gi-
rassol nanoencapsulado, a polissacarídeos e a tensoativos su-
aves para limpar suavemente a pele e os pelos, hidratar pro-
fundamente, manter e proporcionar a integridade da barreira 
cutânea. É indicado para todos os tipos de pele, especialmente 
para a pele seca. Possui fragrância suave e livre de alérgenos.
Disponível nas apresentações 200 e 500 mL.

Bris Spray Equilíbrio Pele SecaBris Spray Equilíbrio Pele Seca

A formulação leve e não oleosa de Bris Spray Equilíbrio Pele Seca 
complementa e reforça os efeitos do banho com Bris Shampoo 
Equilíbrio Pele Seca. Composto por fitoesfingosina e ômegas 
nanoencapsulados de óleos de coco, argan e abacate, seu uso 
nutre e hidrata profundamente a pele seca nos intervalos en-
tre os banhos. Seus efeitos hidratantes são intensificados pela 
presença de um complexo vegetal que atua como adjuvante no 
controle da perda excessiva de água da pele, auxiliando sua 
hidratação.

Bris Sérum Equilíbrio Pele SecaBris Sérum Equilíbrio Pele Seca

Componentes selecionados como as ceramidas e ômegas de-
rivados de óleos de girassol, macadâmia, oliva e gergelim se 
associam à fitoesfingosina nesta formulação para equilibrar a 
epiderme da pele seca. Hidratam profundamente, proporcio-
nam e mantém a integridade da barreira cutânea. A pele sensí-
vel, geralmente mais reativa, é ainda beneficiada pela ação da 
calêndula que, na formulação de Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca, 
encontra-se nanoencapsulada para efeitos mais prolongados.

Bris
Pele SecaPele Seca

Bris Shampoo

Equilíbrio Pele Seca

Bris Spray 

Equilíbrio Pele Seca

Bris Sérum 

Equilíbrio Pele Seca

Aplicar a quantidade dese-
jada do produto nos pelos 
molhados e massagear de 
forma a produzir espuma e 
cobrir toda a pele e pelagem. 
Aguardar por 5 a 10 minutos 
para proporcionar contato 
dos ingredientes com a pele 
e os pelos. Enxaguar abun-
dantemente.

Agite antes de usar. Aplicar o pro-
duto sobre a pelagem seca ou 
úmida, no sentido contrário ao 
crescimento do pelo, a uma dis-
tância de 10 cm, de forma a cobrir 
com uma névoa do produto todo 
o corpo do animal. Não necessita 
enxágue. Pode ser aplicado uma 
vez por semana ou a critério do 
médico veterinário

Afaste os pelos do dorso do animal até a visualização da pele e de-
posite a quantidade de produto indicada abaixo, de acordo com o 
porte do animal, pressionando a válvula de aplicação até seu limite. 
Cada acionamento completo da válvula dispensa o volume de 1 mL 
de formulação. A quantidade de produto a ser aplicado varia con-
forme o porte do animal, da seguinte forma: Animal de pequeno porte 
(até 5 kg) – aplicar 1 mL. Animal de médio porte (de 6 a 15 kg) – aplicar 
3 mL. Animal de grande porte (acima de 15 kg) – aplicar 4 mL. Para 
aplicações acima de 1 mL, dividir os pontos de aplicação ao longo 
da área do dorso de forma que cada ponto receba 1 mL do produto.

Modo de uso:Modo de uso:



Bris Shampoo Equilíbrio Pele OleosaBris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa

O cuidado da pele oleosa deve proporcionar equilí-
brio à produção excessiva de sebo sem agredir, resse-
car ou negligenciar a umectação requerida para uma 
pele saudável. Em Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleo-
sa a tecnologia mineral se associa a um ativo vegetal 
para neutralizar odores e equilibrar a oleosidade da 
pele. A nano vitamina A estimula o turnover fisiológico 
das células da epiderme, enquanto os ômegas nano-
encapsulados compostos pelos óleos de coco, argan 
e abacate promovem uma hidratação adequada e 
prolongada da pele e a fitoesfingosina garante a ma-
nutenção da integridade da barreira cutânea.

Bris Spray Equílibrio Pele OleosaBris Spray Equílibrio Pele Oleosa

A formulação leve e não oleosa é composta por fito-
esfingosina, nano vitamina A, tecnologia mineral e en-
zimas que equilibram a oleosidade da pele e neutrali-
zam odores. Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa preserva 
e renova os benefícios do uso de Bris Shampoo Equi-
líbrio Pele Oleosa nos intervalos entre os banhos, de-
sodorizando e equilibrando a oleosidade da pele sem 
ressecar ou alterar a integridade da barreira cutânea.

Pele Oleosa

Bris Shampoo

Equilíbrio Pele Oleosa

Bris Spray 

Equilíbrio Pele Oleosa

Aplicar a quantidade dese-
jada do produto nos pelos 
molhados e massagear de 
forma a produzir espuma e 
cobrir toda a pele e pelagem. 
Aguardar por 5 a 10 minutos 
para proporcionar contato 
dos ingredientes com a pele 
e os pelos. Enxaguar abun-
dantemente.

Agite antes de usar. Aplicar o pro-
duto sobre a pelagem seca ou 
úmida, no sentido contrário ao 
crescimento do pelo, a uma dis-
tância de 10 cm, de forma a cobrir 
com uma névoa do produto todo 
o corpo do animal. Não necessita 
enxágue. Pode ser aplicado uma 
vez por semana ou a critério do 
médico veterinário.

Modo de uso:Modo de uso:
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