KEVINA แชมพูและน้ำหอมฝี มือคนไทย ตำม
แบบฉบับ Switzerland

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ ในฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์สนิ ค้าใหม่ล่าสุดของทางร้านเรานิดนึง
เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ได้มที ่านนึงโทรมาหาคุณอิสรียแ์ ล้วบอกว่าอยากมานาเสนอสินค้าโดยทีใ่ ห้ทาง
ร้านเราเป็ นผูจ้ าหน่ าย ซึง่ สินค้านี้กค็ อื แชมพู ครีมนวด และน้ าหอมสุนัข ผมก็เลยฝากบอกคุณอิสรียไ์ ป
ว่า นัดพีเ่ ค้าเข้ามาคุยทีร่ า้ นเลย ร้านเรากาลังสนใจอยากขายน้าหอมกับแชมพูอยูพ่ อดี
พอมาถึงวันทีไ่ ด้นัดกัน พีท่ ่านนัน้ (คุณไมค์) ก็ได้มานาเสนอแชมพู ครีมนวด และน้ าหอมสุนัข
ตามทีไ่ ด้คุยกับคุณอิสรียไ์ ว้ก่อนหน้านี้ โดยทีใ่ ช้ช่อื แบรนด์สนิ ค้าว่า “KEVINA” ในส่วนของรายละเอียดแต่
ละรายการสินค้า ผมขอเล่าสรุปย่อๆ เลยละกันนะครับ ขอเริม่ ต้นทีแ่ ชมพูก่อนละกันนะครับ
1. KEVINA แชมพูและครีมนวด
คุณไมค์เล่าให้ฟงั ว่า KEVINA แชมพูและครีมนวดนัน้ ได้ถูกคิดค้นเป็ นสูตรลับเฉพาะขึน้ มาเพื่อ
การอาบน้ าให้กบั สุนัขและแมว ตัง้ แต่ปี 1999 ซึ่งได้มกี ารนากลิน่ หอมของสมุนไพรจากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ (SWISS HERB) เพื่อให้ผใู้ ช้รสู้ กึ เสมือนว่ากาลังอาบน้ าให้กบั สุนัขท่ามกลางบรรยากาศ
ทุ่งหญ้า ลาธาร และภูเขาทีล่ อ้ มรอบในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
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ในส่วนของแชมพู KEVINA นัน้ เป็ นแชมพูทค่ี รบถ้วนตามความต้องการของสุนัข ทัง้ ขนสัน้ ขน
ยาว และไม่มขี น โดยได้เลือกใช้แต่ essential oil ทีเ่ ป็ นสูตรอ่อนโยนและไม่ไปกระตุ้นให้เกิดการแพ้กบั
สุนัขและเจ้าของเหมือนแชมพูทวไปที
ั่
่ขายตามท้องตลาดที่ใช้น้ าหอมเป็ น ตัวให้กลิน่ ซึ่งสารสกัดที่ได้
นามาใช้ทาแชมพูน้ีเป็ นสารสกัดที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่ยอมรับกับสัตว์เลี้ยงในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ท่ี
เป็นมิตรกับสภาพผิวหนังของและขนของสุนขั ทุกขนาด และทุกสายพันธุ์
ตัวอย่างคุณสมบัตขิ องสารสกัดจากธรรมชาติทน่ี ามาใช้ทาแชมพู KEVINA อาทิเช่น
 Horsetail extract จะช่วยบารุงรากขนให้แข็งแรง ลดการหลุดร่วงของขนและทาให้สขี นทุก
ประเภทสีของสุนขั คงทนสภาพสีได้นานยิง่ ขึน้
 Rosemary extract จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูผวิ หนังให้มสี ุขภาพดีขน้ึ และยังช่วยยับยัง้ เชือ้ รา
และแบคทีเรีย
 Aloe vera extract จะช่วยปลอบประโลมผิวหนังและเส้นขนให้รสู้ กึ ผ่อนคลายและชุ่มชื่น ไม่
แห้งกร้าน หลังการอาบน้า
อีกทัง้ ยังมีวติ ามินทีจ่ าเป็นกับผิวหนังและขนสุนขั กับ A, B, D, E Jojoba และ Almond oil

นอกจากนี้คุ ณ ไมค์ยงั เล่ าให้ฟ งั ว่ า กลิ่น SWISS HERB มีจุดเด่น ตรงที่จะให้กลิ่นหอม
(Aromatherapy) ทีแ่ ตกต่างกันในช่วงทีท่ าการอาบน้าน้องหมา
กลิน่ แรก - เริม่ ต้นทันทีหลัง จากท่านเปิ ดขวดจะช่ว ยกระตุ้นให้ ท่านรู้สกึ สดชื่น ผ่อ นคลาย
ความเครียดปลอดโปร่ง หายใจคล่อง มีสมาธิ
กลิน่ ทีส่ อง - จะเป็ นกลิน่ ออกเย็น สบาย ช่วยผ่อ นคลายความอ่อนล้าในระหว่างอาบน้ า ทาให้
ท่านสนุกในการอาบน้า
กลิน่ สุดท้าย - หลังจากอาบน้ าเช็คตัวเสร็จแล้ว น้องหมาจะมีกลิน่ หอมเบาๆ ละมุนละไม ช่วย
ผ่อนคลาย สงบน่าจูบกอดอีกครัง้ (กลิน่ สุดท้ายจะเบาหรือหนักขึน้ อยูก่ บั กลิน่ ตัวทีแ่ ท้จริงของน้องหมา)
Package ของแชมพู KEVINA จะมีการบรรจุทป่ี ริมาณของแชมพูหลากหลายขนาดด้วยกัน ตาม
การใช้งานของแต่ละกลุ่มลูกค้า
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 กลุ่มแรก – จะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่อาบน้ าสุนัขเอง (Home User) ขวดบรรจุท่ใี ช้ จะมีขนาด
ประมาณ 300 ml.
 กลุ่มทีส่ อง - จะเป็นกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็นฟาร์มเพาะพันธุส์ ุนัข (Breeder) ถังบรรจุทใ่ี ช้ จะมีขนาด
ประมาณ 3.8 litre.
 กลุ่มที่สาม - จะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่เป็ น ร้านตัดขนสุนัข (Groomer) ถังบรรจุท่ใี ช้ จะมีขนาด
ประมาณ 10 litre.

.
ในส่วนของครีมนวด KEVINA นัน้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็ นกลิน่ ต่อเนื่องหลังจากอาบน้ าให้กบั
น้องหมาด้วยแชมพูของ KEVINA โดยเฉพาะ เพราะเรารูว้ ่าดีว่าเจ้าของต้องการให้มกี ลิน่ หอม ช่วยผ่ อน
คลายให้ยาวนานขึน้ เราได้เลือกกลิน่ หอมของ Essential oil ทีม่ คี ุณสมบัตชิ ่วยให้น้องหมาผ่อนคลายและ
อารมณ์ดี หอมละมุนละไมเย้ายวนต่อการอุม้ กอดกับเจ้าของ
เพราะ KEVINA รูล้ กึ เรื่องของสุขภาพขนและผิวหนังของน้องหมา จึงคัดปรุงครีมนวดทีต่ รงกับ
ความต้องการของน้องหมาที่มขี นยาวให้ขนนุ่ มลื่น ลดการพันกันของเส้นขน และเป็ นสูตรเฉพาะของ
KEVINA ทีผ่ อู้ าบน้าจะรูส้ กึ ถึงความนุ่ม ลื่น ของเส้นขนน้องหมาได้ทนั ทีหลังอาบน้ า
ครีมนวดขนของ KEVINA นัน้ เลือกสรรสารสกัดที่จาเป็ นสาหรับผิวหนังและขน เป็ นที่ยอมรับ
จาก Groomer ทัวโลก
่
เช่น
 Avocado extract จะเป็นแหล่งโปรตีนทีด่ สี าหรับผิวหนังและขนของน้องหมา จึงช่วยทาให้ขน
นุ่ มสลวย สามารถลดการเกิดการจับตัวของเส้นขนเป็ นก้อนและลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ และยังทาให้
ผิวหนังชุ่มชื่น
 Chamomile extract จะช่วยปลอบประโลมผิวหนังให้ผ่อนคลาย ลดการอักเสบและคันของ
ผิวหนัง
 Oatmeal จะเป็ นตัวให้ความชุ่มชื่นทีจ่ าเป็ นสาหรับผิวหนังและขนของสุนัข ช่วยทาให้ผวิ หนัง
และขนแข็งแรงมากขึน้
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นอกจากนี้ครีมนวด KEVINA ยังเพิม่ การบารุงทีล่ กึ ด้วย ไวตามิน A, B, D, E และ B5 ทีจ่ ะช่วย
ป้องกันความร้อนจากการเป่าไดร์ทาให้ขนไม่แห้งเสีย โดยทีจ่ ะแนะนาให้ท่านเลือกใช้ครีมนวด KEVINA
ทุกครัง้ กับน้องหมาขนยาวหลังการอาบน้าด้วยแชมพู KEVINA ทุกครัง้
Package ของครีมนวด KEVINA จะมีการบรรจุทป่ี ริมาณของครีมนวด 2 ขนาดด้วยกัน คือ 300
ml (Home user) และ 3.8 litre (Breeder และ Groomer)

2. น้ำหอมสุนัข (Pawfume)
คุณไมค์ได้เล่าให้ฟงั ว่า ด้วยความใฝฝ่ นั อันยิง่ ใหญ่และความปรารถนาอันลึกซึง้ ทีจ่ ะปรุง น้ าหอม
น้องหมา เริม่ มาพร้อมกับการเป็ นช่างตัดแต่งขนสุนัขมา ตัง้ แต่ปี 1999 น้ าหอมน้องหมาจึงเป็ นอะไรที่
มากกว่าความหอมที่ใครๆ ต่างก็อยากกอดอุ้มเหมือนตุ๊กตา แต่ยงั ต้องช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้เส้นขน
ของเขานุ่มสลวย เป็นเงางามและช่วยลดเส้นขนพันกัน
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น้ าหอมของ KEVINA จึงถูกผลิตขึน้ มาทัง้ หมด 4 กลิน่ ด้วยกันตามบุคลิกลักษณะของสุนัขของ
ท่าน
 Lovely Tail
ตานานของความหอมทีจ่ ะนาพาให้น้องหมาหลุดลอยเข้าไปยังดินแดนแห่งเทพนิยายและมีน้อง
หมาพากันวิง่ เล่นในทุ่งหญ้า ดอกไม้ กลิน่ หอมของดอกไม้ ทุ่งหญ้าและภูเขากระจายไปรอบๆ ตัว จน
พวกเขาต้องกระดิกหางน้อยๆ กัน
Personality: มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มันใจว่
่ าเขาสวย หล่อ หยิง่ หวงตัว ไม่ค่อยสมาคมกับ
พวกหมาด้วยกัน
Recommended for: พันธุ์ขนยาว มีขนสวยเป็ นเอกลักษณ์ เช่น Shih Tzu, Maltese,
Yorkshire, Poodle, Beijing, Pomeranian, Afghan Hound, Collie etc.
 Follow Me
กลิน่ หอมสดชื่น พาให้พวกเขาร่าเริง ตื่นเต้น สนุ กสนานทุกครัง้ หลังจากได้กลิน่ หอม จนต้องวิง่
ไปมา ด้วยความดีใจ ทาให้พวกคุณต้อง Follow me พวกเขา
Personality: ขี้เล่นเป็ นมิตรกับทัง้ พวกหมาและกับทุกๆคน จนกระทังคนแปลกหน้
่
า ชอบสิง่
แปลกใหม่
Recommended for: สุนัขพันธุผ์ สม สุนัขพันธุใ์ หญ่ เช่น Golden Lab, West Island White,
Schnauzer, Cocker, Dalmatian, Siberian, Beagle, etc.
 Puppy (One more time)
จาวันแรกทีร่ บั พวกเขามาเลีย้ งได้ไหม? เขาทัง้ น่ารัก อ่อนโยน ไร้เดียงสาในอ้อมกอดของคุณ จน
มาถึงวันนี้คุณยังสามารถที่จ ะย้อนความทรงจาดีๆ ของคุณ กลับมาได้อกี ครัง้ ด้วย KEVINA Puppy
(One More Time)
Personality: ขีอ้ อ้ น รักเจ้าของ ชอบอยูก่ บั ทีเ่ ดิมๆ หวงข้าวของ
Recommended for: สุนัขพันธุเ์ ล็กถึงกลาง สุนัขสูงวัย เช่น Chi hua hua, Miniature, Chow
Chow, Spitz, Papillon, Pug etc. และยังสามารถใช้ได้กบั แมวทุกสายพันธุ์
 X-Dog
สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษทีส่ ามารถใช้ได้กบั ทัง้ คนและก็สุนขั
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Package ของน้ าหอม KEVINA จะมีการบรรจุทป่ี ริมาณของน้ าหอมหลายขนาดด้วยกัน ตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป็ นยังไงบ้างครับกับ KEVINA แชมพูและน้ าหอมฝีมอื คนไทยตามแบบฉบับ Switzerland ทีผ่ ม
มานาเสนอในฉบับนี้ ลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถขอตัวอย่างทดลองทัง้ แชมพูกบั น้ าหอมกับคุณอิสรียไ์ ด้
นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
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