
O ZNAČCE IV SAN BERNARD 

 

Společnost Iv San Bernard vznikla před 15 lety a jejím hlavním cílem bylo zajistit hygienické soužití lidí a zvířat. 

Důvod byl čistě praktický. Majitelé společnosti vlastnili bernardýna a s výsledky ošetření jeho srsti dostupnými 

přípravky nebyli spokojeni. Jejich představou byly přírodní přípravky s dlouhodobým efektem, po jejichž použití 

by srst byla zdravá, lesklá a přirozeně krásná a výsledek viditelný již po první koupeli. Bernardýn se stal i 

inspirací pro název společnosti. 

Společnost začala ve spolupráci s italským veterinářem vyvíjet základní řadu na krátkou, středně dlouhou a 

dlouhou srst. Složení výrobků již od počátku vycházelo z přírodních zdrojů, jako jsou např. řasy z mrtvého moře, 

olej z avokáda, norkový olej, olej ginkgo, extrakty z bambusu a jojoby, ginseng, pižmo a červený jíl. 

V současnosti jsou produkty rozděleny do pěti kategorií. ZÁKLADNÍ ŘADA obsahuje šampony a kondicionéry 

speciálně vyvinuté na údržbu krátké, středně dlouhé a dlouhé srsti. Respektuje také specifické nároky a 

požadavky kůže a srsti štěňat a zvířecích seniorů. 

Profesionální řada ISB TECHNIKA je založena na čistícím, léčivém a výživném účinku mořských řas a oleje z 

avokáda. 

ŘADA MINERAL zahrnuje produkty s obsahem placenty, vitamínů a minerálních látek. Cílem je připravit zdravou 

kůži pro růst srsti a podpořit její přirozenou hustotu. K hloubkovému čištění kůže a aromaterapii slouží 

produktová ŘADA AROMA. Tyto produktové řady dodávané do psích salonů řeší základní problémy související s 

úpravou srsti psů, jako je například rozplétání, prevence zacuchané srsti, snadné rozčesávání, výplachy 

chlupových folikulů po trimování nebo podpora růstu. Kromě toho si majitelé psích salonů mohou vybírat z široké 

řady vybavení od nůžek, hřebenů, souprav mističek, dávkovačů nebo štětců až po vany, fény, sterilizátory, 

míchačky a nábytek. 

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu alergických zvířat a s tím souvisejících kožních onemocnění, rozšířila 

společnost své produktové portfolio o produkty pro profesionální použití ve veterinární dermatologii. Tyto 

přípravky z páté produktové ŘADY ATAMI jsou vhodné jako doplňková léčba kožních onemocnění. Důkladně 

vyčistí organismus přes kůži (bahenní masky) a hloubkově regenerují kůži a srst. 

 


