สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00 น.- 19.00น. (จันทร์-เสาร์) 11.00น. - 19.00น. (อาทิตย์)
โปรโมชั่น

ซื้อ 1 กล่อง ลดเพิ่ม ฿50
ซื้อ 2 กล่อง ลดเพิ่ม ฿150
ซื้อ 3 กล่อง ลดเพิ่ม ฿300
(ลดท้ายบิล คละได้)*

SERESTO Flea& Tick collar. Kills adult fleas and protects the dog’s immediate surroundings against flea larvae development for 8 months.
Effective against larvae, nymphs and adult ticks. เซเรสโต้ ปลอกคอกันเห็บ

หมัดจากยุโรปทีส่ ามารถปกป้องสัตว์เลีย้ งจากเห็บ หมัด ทัง้ ตัวแก่และตัวอ่อน อย่างได้ผลดีเยีย่ ม
ปลอกคอ 1 เส้นปกป้องได้นานถึง 8 เดือน ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ช่วยให้คุณไม่ต้องคอย
หยดยาหรือฉีดยาทุกๆ เดือน ปรับความยาวได้
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
FT745A
38 cm | ปลอกคอ 38 ´¡.
฿1,200 ฿1,089
FT745B
70 cm | ปลอกคอ 70 ´¡.
฿1,400 ฿1,289
Item#
Description
For Dogs| ส”À√—∫สÿπ—¢
FT459Z < 5 kg. Dog | สÿπ—¢ < 5 °°.
FT459A < 10 kg. Dog | สÿπ—¢ < 10 °°.
FT459B 10 - 20 kg. Dog | สÿπ—¢ 10 - 20 °°
FT459C 20 - 40 kg. Dog| สÿπ—¢ 20 - 40 °°.
FT459D 40 - 60 kg. Dog| สุπ—¢ 40 - 60 °°.
For Cats | ส”À√—∫·¡«
FT458
3-month Supply | æ≈—ส 3 À≈Õ¥
Spray | สเปรย์
FT473B 250 cc. | 250 ´’´’

ปกติ
fl600
fl740
fl820
fl970
fl1,320
fl600

สมาชิก
fl569
fl699
fl779
fl919
fl1,249
fl569

fl750

fl659

Kiltix: Tick Collar for Dogs. Aids
in control of paralysis ticks for 6
weeks and controls brown dog
and bush ticks as well as fleas
for up to 5 months. Adjustable
collar to fit all dog sizes คิลทิกซ์

ปลอกคอกันเห็บหมัดที่สามารถปกป้องสุนัข
จากเห็บและหมัดได้หลากหลายสายพันธุ์
ปลอกคอ 1 เส้นปกป้องได้นานถึง 5 เดือน ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง สามารถปรับความยาว
ได้จึงสวมใส่ได้ทุกสายพันธุ์
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
FT744A
Medium 53 cm | ขนาดกลาง 53 ´¡.
฿360 ฿329
FT744B
Large 70 cm | ขนาดใหญ่ 70 ´¡.
฿390 ฿369
Beaphar BIO BAND Insect
Repellent. 100% natural. No
harmful chemical or insecticides. Available for cats and
dogs and last up to 4 months.
Cut to fit. ไบโอแบนด์ ปลอกคอสุ นั ข

Item#
SP271A
SP271C
SP272A
SP272C
FT202B

Item#
HC224
HC224B

Description
Medicated Shampoo|·™¡æŸ√—°…“‚√§º‘«Àπ—ß 240¡≈./ml
Medicated Shampoo|·™¡æŸ√—°…“‚√§º‘«Àπ—ß 1000¡≈./ml
Flea&Tick Shampoo|·™¡æŸ°”®—¥‡ÀÁ∫À¡—¥ 240¡≈./ml
Flea&Tick Shampoo|·™¡æŸ°”®—¥‡ÀÁ∫À¡—¥ 1000¡≈./ml
Flea&Tick Spray | ‡ª√¬Ï°”®—¥‡ÀÁ∫À¡—¥ 250¡≈./ml

Description
10 ml | 10 มล.
100 ml | 100 มล.

ปกติ
฿139
฿950

ปกติ
fl80
fl259
fl80
fl259
fl180

สมาชิก
fl76
fl239
fl76
fl239
fl171

และแมวป้ อ งกั น แมลงกั ด ต่ อ ยจากบี ฟ าร์
สกัดจกนำ้ามันผลไม้ประเภทส้มที่สามารถ
ไล่แมลงกัดต่อยและยุงโดยธรรมชาติ ไร้
สารเคมีและยาฆ่าแมลง ปลอกคอสามา
รถใช้ได้นาน 4 เดือน ตัดให้มีความยาวได้
ตามต้องการ
FT155
FT156

Bio Band for Dog 65 cm | ª≈Õ°§Õสุπ—¢ 65 ´¡.
Bio Band for Cat 35 cm | ª≈Õ°§Õ·¡« 35 ´¡.

fl239
fl239

fl225
fl225

ª°µ‘
fl29
fl205

ส¡“™‘°
fl27
fl195

สมาชิก
฿129
฿899

Ohh Natural Pest Control
Collar. Cut to fit collars
help repel flea and tick for
60 days. Safe for puppies,
dogs, kittens, and cats.
(Dog - 60cm, Cat 33 cm.)

ปลอกคอป้องกันเห็บหมัด Ohh ความยาวสามารถตัดให้สั้นได้ตามต้องการ ช่วยไล่เห็บ

Item#
FT021
FT022

อ

ห ห

Description
2-Sided Plastic | æ≈“สµ‘°
Double Row Metal | øíπ§Ÿà‡À≈Á°
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Andis Pro-Pet Clipper.
Grooming salon grade
high speed & durability. Removable blades.
Kit includes 4 clipper
combs. Made in USA
with 1 year warranty.

JW PET Deshedding Tool. Removes loose fur and debris in minutes
to reduce shedding and promote a healthy, shinny coat. Stainless
steel blades and soft rubber handle, non-slip grip. ดีเชดดิ้งทูล แปรงกำาจัด

ปั ต ต�เลี่ ย นรุ่ น โปรเพ็ ท จ�ก
แอนดิสสำ�หรับตัดขนสุนัขโดย
เฉพ�ะ คว�มทนท�นและ คว�ม
แรงเกรดร้�นกรูมมิง่ เหม�ะกับเจ้�ของทีต่ ดั ขนสุนขั เป็นประจำ�หรือร้�นกรูมมิง่ 1 ชุดมีปตั ต�เลีย่ น
ใบมีด (เปลี่ยนได้) และหวีรองใบมีด 4 ขน�ด มีประกัน 1 ปี ผลิตในสหรัฐอเมริก�
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
GM920
ProPet| ปัตต�เลี่ยน
fl7,999 fl7,699

ขนร่วงทีเ่ ก็บขนทีผ่ ลัดแล้วออกจากตัวสุนขั และแมวได้รวดเร็ว ปริมาณมาก ช่วยลดขนร่วงติดตาม
เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า ซี่ทำาจากสเตนเลสแท้ ทนทาน ด้ามจับนุ่มไม่ลื่นมือ
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
GM390
Deshedding Tool | แปรงรูดขนร่วง
fl600
fl569

Andis PM-1 CLipper. Full size clipper with
adjustable blade from fine to coarse cut.
Kit includes 8 clipper combs. With 1 year
warranty. ปัตต�เลี่ยนรุ่น PM-1 ขน�ดเต็มไซส์ สำ�หรับ

ตัดขนสุนัขโดยเฉพ�ะ ใบมีดปรับได้ มีหวีรองใบมีดให้ 8
ขน�ด ประกัน 1 ปี

FURminator. Professional de-shedding tool.

เฟอร์มิเนเตอร์ เครื่องมือกำ�จัดขนร่วง ด้วยหน้�แปรงพิเศษที่
ส�ม�รถกำ�จัดขนร่วงออกจ�กตัวสุนัขไม่ว่�จะขนสั้นหรือขนย�ว
ได้ดีและรวดเร็วที่สุดโดยไม่ดึงขนที่ยังไม่ร่วงออก ช่วยประหยัด
เวล�และป้องกันขนร่วงในบ้�นเป็นเวล�น�นๆได้ดี
Item#
GM835ALON
GM835ASHO
GM835BLON
GM835BSHO
GM835CLON
GM835CSHO
GM836ALON

Description
Dog - Small Long Hair | สุนัข เล็ก ขนย�ว
Dog - Small Short Hair | สุนัข เล็ก ขนสั้น
Dog - Medium Long Hair |สุนัข กล�ง ขนย�ว
Dog - Medium Short Hair | สุนัข กล�ง ขนสั้น
Dog - Large Long Hair | สุนัข ใหญ่ ขนย�ว
Dog - Large Short Hair| สุนัข ใหญ่ ขนสั้น
Cat - Small Long Hair | แมว เล็ก ขนย�ว

ปกติ
฿1,570
฿1,570
฿1,895
฿1,895
฿2,250
฿2,250
฿1,570

สมาชิก
฿1,489
฿1,489
฿1,799
฿1,799
฿2,129
฿2,129
฿1,489

Grade A Rubber Bands for Top Knots &
Rubber Band Clipper.
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แป้งขจัด
คราบนํ้าตา

Item#
GM944

Description
ปกติ
PM-1| ปัตต�เลี่ยน fl3,200

Cat Grooming Bag +
FREE Small Cat Muzzle.
Ideal for dental cleanings, injections, ear
and eye treatments,
examinations, and administration of medicine. Two front zippers
allow cleaning of front
paws, as well as nail
clipping. Three rear
zippers allow easy access to rear paws and hindquarters. Fits 5-10lbs. ถุงกรูมมิ่งแมว เหม�ะ

สำ�หรับป้องกันแมวกัดหรือข่วนขณะกรูมมิ่ง ใช้อ�บนำ้� ตัดเล็บ เช็ดหู เช็ดฟัน หรือขณะให้หมอ
ตรวจ มีซิปด้�นหน้�สองซิปสำ�หรับข�หน้� และซิปด้�นหลัง 3 จุด สำ�หรับข�หลังและก้น เหม�ะ
กับแมวนำ้�หนัก 2- 5 กก. แถมฟรี! ปลอกป�กขน�ดเล็ก
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
TV144
Medium Bag | ถุงกรูมมิ่งแมว ขน�ดกล�ง
฿1,900 ฿1,799

Furry Powder Tearstain Remover. Safely
removes tearstain and face odor. ·ªÈ ß ¢®— ¥

§√“∫πÈ”µ“®“°‡øÕ√Ï√’Ë „™Èª—¥≈ß∫π¢π∑’Ë¡’§√“∫·≈– °≈‘ËπÕ—∫
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„∫ÀπÈ“‰¡Ë¡’°≈‘ËπÕ—∫
IItem# Description
ปกติ สมาชิก
GM561 35g | 35 °√—¡
fl159 fl149
Duck Mouth Shape
Anti-bite Muzzle. Made

Adjustable Polyester Mesh Cat
Grooming/Bath Bag. ถุงกรูมมิ่งและ

อ�บนำ้�สำ�หรับแมว ทำ�จ�กต�ข่�ยโพลียีสเตอร์
ช่วยปกป้องคุณจ�กก�รข่วนและกัดของแมว
ขณะอ�บนำ้� ตัดเล็บ เช็ดหู ป้อนย� ฯลฯ

Item#
TV143

Description
Grooming Bag | ถุงกรูมมิ่งแมว

from soft silicone for comfort. Perfect for grooming
sessions.

ปกติ
fl780
fl880

สมาชิก
fl689
fl789

สมาชิก
฿1,399

แมว ใช้ ป้ อ งกั น แมวกั ด ในขณะ
อ�บนำ้�หรือตัดเล็บ ฯลฯ ทำ�จ�ก
ไนล่อนแข็งแรง ส�ยปรับได้ สวม
ใส่ง่�ย

ขนาดเล็ก รอบปาก 4.5 นิ้ว รอบคอ 4.7 - 10 นิ้ว
ขนาดกลาง รอบปาก 6 นิ้ว รอบคอ 5.5 - 13.4 นิ้ว

Description
Small 4.5" mouth 4.7-10" neck | ขน�ดเล็ก
Medium 6" mouth 5.5-13.4" neck | ขน�ดกล�ง

ปกติ
฿1,500

Cat muzzles to help stop
biting and chewing by
difficult cats. Made from
strong nylon fabric. Fully
adjustable Velcro strap
for an easy fit. ปลอกป�ก

ปลอกป�กซิ ลิ โ คน
ทรงป�กเป็ด เนื้อนุ่ม ไม่เจ็บ
ช่วยป้องกันสุนัขกัดและเห่�ได้ดี
เหม�ะกับก�รกรูมมิ่งหรือพ�ไป
ห�สัตวแพทย์

Item#
TV131A
TV131B

สมาชิก
fl3,059

Item#
CO811A

Description
Small | เล็ก

ผลิตภัณฑ์แต่งขน | 28 | GROOMING ESSENTIALS

ปกติ
฿425

สมาชิก
฿399

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

Crystal Eye. Removes tear
and other stains fur. Safe
to use on dogs and cats.
Can also be used to clean
between the folds of their
skin. คริสตัล อ�ย นำ้�ย�เช็ด
คร�บนำ้�ต�และคร�บอื่นๆ ออก
จ�กขน ใช้ได้ทงั้ กับแมวและสุนขั
ส�ม�รถใช้เช็ดบริเวณร่องของ
ผิวหนังที่ย่นของสุนัข ฯลฯ เพื่อ
ป้องกันกลิ่นและก�รอักเสบได้
YK841A 4 oz/ออนซ์ ฿275 ฿259

Love Glove with Tender Tips.
Removes dead hair and
eliminating mats and tangles.
Also removes loose pet hair
from furniture and clothing.
ถุงมือ เลิฟโกลฟ พร้อมหมุดหุ้มปล�ย
ที่อ่อนโยนต่อผิวหนัง ช่วยให้ขนที่ต�ย
แล้วหลุดออก แก้ขนพันกัน และยังนำ�
ขนที่ติดต�มเฟอร์นิเจอร์ออกได้อีกด้วย
GM826 Glove ฿720 ฿679

YK842A 4 oz/ออนซ์ ฿360 ฿339
Magic Coat® Dry Shampoo. Specially formulated
to absorb oils, leaving your pet with a clean coat
and soothed skin. Ideal to use between baths and
leaves behind a pleasing fragrance. 7.4 oz. แมจิก
โค้ท แชมพูแห้งชนิดสเปรย์ไอนำ�้ ผลิตให้มศี กั ยภ�พในก�รดูบซับ
ไขมันและบำ�รุงขน เพื่อทำ�คว�มสะอ�ดขนที่เหนียว เปื้อน หรือ
มีกลิ่น โดยที่ยังไม่มีเวล�อ�บนำ้� ช่วยให้ขนหอม สะอ�ด และ
ปลอดภัยเมื่อเลีย 7.4 oz.
Item# Description
ปกติ สม�ชิก
GM843 Puppy | สูตรลูกสุนัข
฿370 ฿349
GM844 Shedding | สูตรลดขนร่วง ฿370 ฿349
GM842 Reduce Odor | สูตรลดกลิ่นตัว ฿370 ฿349
GM841 Detangler | สูตรแก้ขนพันกัน ฿370 ฿349

Mat
Removing
Comb
มีดส�ง
สังกะตัง

Magic Coat Good-Bye Tangles.
Formulated to aid in removing
tangles, snarls and matted
hair quickly and easily without
discomfort to dogs. It will leave
pet’s coat soft, lustrous and easy
to manage. 12 oz สเปรย์ส�งขน
พันกัน ช่วยให้แก้สังกะตังได้ง่�ย โดยที่
ขนข�ดน้อยที่สุดและสุนัขไม่เจ็บ ทั้งยัง
บำ�รุงขนให้นุ่ม เง� จัดทรงง่�ย
GM863 12 oz/ออนซ์ ฿310 ฿295

Magic Coat Soft
'n Sillky leave-in
conditioner 12oz สเปรย์
บำ�รุงขน ซอฟท์ แอนด์ ซิลกี้
ช่วยให้ขนนุ่มเป็นเง�ง�ม ลด
ผิวแห้วเป็นขุย ไม่มันเยิ้ม ใช้
ก่อนแปรงขนช่วยให้ขนไม่ข�ด
ง่�ยเมื่อแปรงและส�งได้ง่�ย
ไม่ต้องล้�งออก
GM862 12 oz ฿370 ฿349

Ear Wash
Anti-itch ear cleaner. Removes odor
& ear wax. เอี ย ร์
วอช นำ้�ย�เช็ดหู ช่วยลด
อ�ก�รคันในช่อ งหู ดับ
กลิ่น และ กำ�จัดคร�บไข
ที่ทำ�ให้เกิดกลิ่น ใช้ได้ทั้ง
สุนัขและแมว

COLOGNES
Deodorizes and keep pets smelling
great. Last 24 hours to several days.
โคโลจญ์ที่โด่งดังที่สุดของโฟร์พอวส์ เป็นที่นิยมม�
น�นหล�ยสิบปี ด้วยประสิทธิภ�พก�รดับกลิน่ ตัวที่
ดีเยี่ยมและกลิ่นหอมคล้�ยแป้งที่ติดทนน�นตั้งแต่
24 ชั่วโมงถึงหล�ยวัน มีให้เลือก 3 กลิ่น
Item# Description
ปกติ สม�ชิก
GM856 Black 3 oz. | สีดำ� ฿390 ฿369
GM857 Red 3 oz. | สีแดง ฿390 ฿369
GM858 Gold 3 oz. | สีทอง ฿390 ฿369
Ear/Eye

3 in 1
- Trim
- Thin
- Cut

Wire Slicker - great
for removing tangles. Flexihead Slicker
สลิคเกอร์ม�ตรฐ�น ส�ง แปรงเก็บขนร่วงหัว Rotating Pin
Comb
อ่อน โค้งต�มตัวสุนัข
สังกะตังได้ดี
หวีเข็มหมุนได้
ช่วยเก็บขนร่วง
Mat Remover | มีดส�งสังกะตัง
฿370
฿349
Magic Coat GM825
Gentle Slicker Mini | สลิคเกอร์ขนอ่อน ขน�ด มินิ ฿300
฿279
Grooming GM952
Slicker Small | สลิคเกอร์ ขน�ดเล็ก
฿370
฿349
Tools. หวีและ GM951A
GM951B Slicker Medium | สลิคเกอร์ ขน�ดกล�ง
฿420
฿399
แปรงจ�ก แม GM482 Flexihead Slicker | สลิคเกอร์หัวอ่อน
฿580
฿549
จิกโค้ท
GM961 Rotating Pin Comb | หวีเข็มหมุนได้
฿510
฿479

#0

Gentle Slicker
สลิคเกอร์ขนอ่อน
สำ�หรับ ลูกสุนัข

Magic Coat Grooming Scissors.
Round tips for safety. Non-slip
finger grip. กรรไกรตัดขนสำ�หรับ
สัตว์เลี้ยงโดยเฉพ�ะ ปล�ยมนป้องกัน
อุบัติเหตุ ร่องนิ้วบุย�งกันลื่น รุ่น 3 อิน 1
ใช้ได้ทั้งเล็ม ซอยและตัด
Item# Description
ปกติ สม�ชิก
GM822 3 in 1
฿450 ฿425
GM823 5.5 in./นิ้ว
฿450 ฿425
GM824 Ear&Eye|หน้�/หู ฿405 ฿385

Plush Puppy. Show-dog grooming products
made in Australia.

#9

Porcupine Brush.

Shine &
Comb.

แปรงขนเม่นป้องกันไฟ
ฟ้�สถิตย์ดีเยี่ยม
#6

Pin Brush. แปรง
ไม่มีหมุดนำ้�หนักเบ�

Chris Christensen's Stainless steel pin
brush 27mm & Buttercombs. Reduces
breakage and static. แปรงไม่มีหมุดด้�มไม้บีช เข็ม

Pure Bristle
Brush. แปรงขนหมู

สเตนเลส ย�ว 27 มม. ลดไฟฟ้�สถิตย์และก�รข�ดของเสเ้นขน
และหวีสเตนเลสลื่นพิเศษ ลดไฟฟ้�สถิตย์
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM221A Pin Brush 27mm Pin
฿1,800 ฿1,710
GM241 Buttercomb #0 7" fine/coarse ฿2,330 ฿2,213
GM245 Buttercomb #6 5" face comb ฿3,030 ฿2,878
GM246 Buttercomb #9 9" longtooth ฿2,330 ฿2,213

5,5"
Trim

แท้ 100%
ย�ว 19.5 cm x เข็ม 25mm Pins

Aluminum
Comb 25 &
19.5cm

หวีอลูมิเนียมด้�มเรียบ
ไม่หลุดมือ ไม่ขึ้นสนิม
ย�ว 25 cm x เข็ม 35mm Pins กันไฟฟ้�สถิตย์

Item#
GM634
GM632
GM633
GM636
GM635
GM626
GM623

OMG Spray.

โอเอ็มจี สเปรย์
ไชน์แอนด์โคม
ทำาความสะอาด
เสปรย์เคลือบเงา
บำารุงขน แก้ขน
ใช้เพิ่มความเงา
พันกัน ป้องกันฝุ่น
บนขนแห้งเสีย
ละอองและไฟฟ้า
โดยไม่มีนำ้ามัน
สถิตย์
ไม่เหนียว
Description
ปกติ สมาชิก
Porcupine Brush| แปรงขนเม่น ฿645 ฿612
Pin Regular | แปรงไม่มีหมุด ฿605 ฿574
Pure Bristle |แปรงขนหมู 100% ฿785 ฿745
Comb 25cm | หวี 25 ซม. ฿1,045 ฿992
Comb 19.5cm | หวี 19.5 ซม. ฿740 ฿703
Shine & Comb 250 ml
฿1,190 ฿1,130
OMG 500ml | โอเอ็มจี 500มล. ฿960 ฿912
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สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00น. - 19:00น. (จันทร์ - เสาร์) 11.00 - 19.00น. (อาทิตย์)

Perfect Paws™ Dog nail trimmer. Cordless with 2 different filing grits and
variable speed control. Includes safeguard cover with nail guard safety holes.
Batteries included. เพอร์เฟค

พอวส์ ตะไบเล็บไฟฟ้�ไร้ส�ย ใส่ถ่�น ใช้แทนก�รตัดเล็บ
เพื่อลดก�รผิดพล�ด หรือใช้ตะไบหลังก�รตัดเล็บไม่ให้เล็บคม ข่วนคุณและเฟอร์นิเจอร์เลือก
คว�มเร็วได้หล�ยสปีด มีกระด�ษทร�ย 2 คว�มหย�บให้เลือกใช้สำ�หรับเล็บแข็งม�กและเล็บ
ปกติ เสียงเบ� จับสบ�ยมือ พร้อมฝ�พล�สติกเพิ่มคว�มปลอดภัย มีช่องสำ�หรับสอดเล็บหล�ย
ขน�ด ฟรี! ถ่�นและกระด�ษทร�ยสำ�รอง
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM260
Perfect Paws | ตะไบไฟฟ้�
฿735 ฿695

Adorable ultra soft,
hooded towel Ultra soft
towel easily wraps for
full coverage drying.
Quick-dry microfiber
material ผ้ � เช็ ด ตั ว มี ฮู้ ด น่ � รั ก

Item#
GM892ALIO
GM892AFRO
GM892BLIO
GM892BFRO

พันตัวสุนขั ง่�ย ทำ�จ�กผ้�ไมโครไฟ
เบอร์ที่แห้งเร็วและนุ่มพิเศษ
Description
ปกติ สมาชิก
Lion S/M | สิงโต เล็ก/กล�ง
฿515 ฿489
Frog S/M | กบ เล็ก/กล�ง
฿515 ฿489
Lion L/XL | สิงโต ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ฿620 ฿589
Frog L/XL | กบ ใหญ่/ใหญ่พิเศษ ฿620 ฿589

JW PET 3-in-1 Grooming Glove - rubber side may be
used wet to bathe and dry to groom. The fabric side can be
used to remove loose hair from pet or furniture.

ถุงมือ 3 อิน
1 ด้านที่เป็นยางใช้อาบนำ้าให้สุนัขหรือแปรงขนได้ ด้านที่เป็นใยผ้าใช้ดึง
ขนร่วงออกได้ทั้งจากตัวสุนัขและเฟอร์นิเจอร์ (สีเทา)
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM306DOG Dog | สุนัข
฿360 ฿339
GM306CAT
Cat | แมว
฿360 ฿339
Moisturizer Colognes.

Description
60ml. | 60 ¡≈.

ส‡ª√¬Ï π È ” ÀÕ
¡æ√È Õ ¡«‘ µ “¡‘ π B5 ÀÕ¡ ส¥™◊ Ë π °≈‘ Ë π µ‘ ¥ ∑ππ“π
„™Èª√‘¡“≥‡æ’¬ß‡≈Á°πÈÕ¬
GM751 Green - Rain Forest (‡¢’¬«)
GM752 Purple - Lavender (¡Ë«ß)
GM753 White - Sweet Floral (¢“«)
ปกติ สมาชิก GM754 Pink - Mixed Berry (™¡æŸ)
fl115 fl99 GM755 Blue - Cool Water (øÈ“)
Petme.

No rinse Shampoo with

coat conditioner.

·™¡æŸ∑’Ë‰¡ËµÈÕß≈È“ßÕÕ°®“°
‡æÁ∑¡’ „™È©’¥∫π¢π ¢¬’È·≈È«‡™Á¥ÕÕ°¥È«¬ºÈ“À¡“¥Ê‡æ◊
ËÕ≈¥ °≈‘Ëπµ—« ¢®—¥§√“∫·≈–∫”√ÿß¢π‚¥¬‰¡ËµÈÕßÕ“∫πÈ”
„ÀÈสÿπ—¢ ขน�ด 250 มล.
Item# Description
ปกติ สมาชิก
GM153 Peach | °≈‘Ëπæ’™
fl150 fl142
GM154 Rice Milk | สŸµ√πÈ”π¡¢È“« fl150 fl142
GM155 Avocado | สŸµ√Õ‚«°“‚¥È fl150 fl142

Super soft microfiber towel draws moisture in allowing for
quick and effective drying. ผ้�เช็ดตัวไมโครไฟเบอร์นุ่มพิเศษปักล�ยกระดูก

ช่วยซึมซับนำ้�ได้รวดเร็วทำ�ให้เช็ดแห้งง่�ย
Item#
Description
ปกติ
GM891ABLU S/M 22" x 18" Blue | เล็ก/กล�ง สีฟ้�
฿455
GM891AGRE S/M 22" x 18" Green | เล็ก/กล�ง สีเขียว ฿455
GM891BBLU L/XL 40" x 22" Blue | ใหญ่/ใหญ่พิเศษ สีฟ้� ฿650
GM891BGRE L/XL 22" x 18" Green |ใหญ่/ใหญ่พิเศษ สีเขียว ฿650

Bone Shaped Dog Bath Kneeling Pad makes washing your dog
more comfortable. Durable, water-resistant material with
non-slip undersurface. แผ่นรองเข่�สำ�หรับอ�บนำ�้ ให้สน
ุ ขั ช่วยให้คณุ อ�บนำ�้

ให้สุนัขสบ�ยขึ้น ทำ�จ�กวัสดุกันนำ้�กันลื่นที่ทนท�น บุนุ่มพิเศษ
Item#
Description
ปกติ
GM893 BLU Blue | สีฟ้�
฿635
GM893 GRE Green |สีเขียว
฿635

Petme Silky Hair Coat. Adds shine, restores and
restructures damaged hair with silicone haircare
treatment. ‡æÁ∑¡’ ´‘≈°’È·Œ√Ï‚§È∑ πÈ”¡—π∫”√ÿß¢π™Ë«¬‡§≈◊Õ∫¢π„ÀÈ‡ªÁ

π‡ß“ß“¡ ø◊Èπ§◊π¢π∑’Ë°√Õ∫·ÀÈß·µ°ª≈“¬ ≈ÁÕ§§«“¡™ÿË¡™◊Èπ¢Õßº‘«Àπ—
ß·≈–‡สÈπ¢π ¥È«¬πÈ”¡—ππ°°√–®Õ°‡∑» °√¥‰¢¡—π‚Õ‡¡°È“ ·≈– «‘µ“¡‘πÕ’
Item#
GM151

Description
60 ml | 60 ¡≈.

สมาชิก
฿429
฿429
฿619
฿619

ปกติ สมาชิก
fl150 fl142
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สมาชิก
฿599
฿599

Slicker Brush
แปรงสลิคเกอร์

Bristle Brush
แปรงขนหมูเทียม

Fine&Coarse
Combs
หวีซี่ถี่และห่าง

Cat Brush
แปรงสำาหรับแมว
5

Pin&Bristle
Combo
แปรงหมุด
+ขนหมูเทียม

7

3

4

2

Pin Brush
แปรงหมุด

Shedding
Blades
วงรูดขน
ร่วง

Rubber
10 Brush
แปรงยาง

6

11

1

8

Double-Row
Flea Comb
หวีสางหมัด
ฟันคู่
9

13

12

Pet Hair
Roller 60
sheets
กระดาษกาว
เก็บขนร่วง 60
แผ่น

Shedding
Comb
Long Hair
หวีรูดขน
ร่วงสำาหรับ
ขนยาว

Safari grooming tools. Durable, professional groomer
grade tools for dogs and cats. อุปกรณ์กรูมมิ่ง ซ�ฟ�รี ผลิตภัณฑ์

คุณภ�พสูง มีคว�มทนท�นสูง ออกแบบให้มีนำ้�หนักเบ� ใช้ได้น�นไม่เมื่อย
มือ เกรดช่�งกรูมมิ่งและโรงเรียนสอนตัดขนนิยมใช้ในสหรัฐอเมริก�
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM422A 1 Pin Brush S | ·ª√ßÀ¡ÿ¥ ‡≈Á°
fl310 fl295
GM422C 1 Pin Brush L | ·ª√ßÀ¡ÿ¥ „À≠Ë
fl390 fl369
GM423A 2 Pin+Bristle M|แปรง 2 ด้�น °≈“ß fl435 fl409
GM423B 2 Pin+Bristle L |แปรง 2 ด้�น „À≠Ë
fl470 fl445
GM424A 3 Bristle Brush S |·ª√ß¢πÀ¡Ÿ‡∑’¬¡ ‡≈Á° fl275 fl269
GM424C 3 Bristle Brush L |·ª√ß¢πÀ¡Ÿ‡∑’¬¡ „À≠Ë fl325 fl309
GM429 4 Cat Brush | ·ª√ßสำ�À√—∫·¡«
fl355 fl335

Item#
GM411A
GM411B
GM411C
GM432
GM431
FT022
GM433
GM450
GM436
GM437
YK902

1

5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Description
ปกติ
Soft Slicker S | ส≈‘§‡°Õ√Ï ‡≈Á°
fl315
Soft Slicker M | ส≈‘§‡°Õ√Ï °≈“ß fl355
Soft Slicker L | ส≈‘§‡°Õ√Ï „À≠Ë
fl410
4.5" Fine Comb | À«’´∂’Ë ’Ë 4.5 π‘È« fl365
7.25" Coarse Comb | À«’´’ËÀË“ß
fl370
Flea Comb | หวีจับหมัด
fl215
Shedding Comb | หวีรูดขนร่วง fl390
Rubber Curry Brush | ·ª√ß¬“ß
fl239
Cat Shedding Blade | «ß√Ÿ¥¢π·¡« fl365
Dog Shedding Blade | «ß√Ÿ¥¢πสุπ—¢ fl420
Roller 60/pk | กระด�ษก�ว 60 แผ่น fl105

สมาชิก
fl299
fl335
fl389
fl345
fl349
fl199
fl369
fl225
fl345
fl395
fl99

5

3
4
5
4

2

3
2

1

6

Li'l Pal grooming tools. Small and lightweight grooming tools made
especially for small pets. Extra gentle and small enough for travel.
Safari Nail Trimming Tools. Made from stainless-steel for
maximum durability. อุปกรณ์ตัดเล็บแมวและสุนัขเกรดช่�งกรูมมิ่งและ

สัตวแพทย์ ทนท�น ใบมีดทำ�จ�กเสตนเลส คมน�น ตัดได้เรียบและไม่เลี่ยงต่อก�ร
แตกของเล็บ ด้�มจับอข็งแรง จับอยู่มือ
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
GM454 1 Nail Trimmer | °‘‚¬µ‘π
fl320
fl299
GM453 2 Small Clipper | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫‡≈Á°
fl270
fl255
GM455A 3 Medium Clipper | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫°≈“ß
fl420
fl395
GM455B 4 Large Clipper | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫„À≠Ë
fl550
fl519
GM452 5 Nail Filer |µ–‰∫
fl230
fl209

อุปกรณ์กรูมมิ่ง ลิทเทิ่ลพ�ล ผลิตเพื่อสุนัขพันธุ์เล็ก ลูกสุนัข แมว หรือลูกแมวโดยเฉพ�ะ ขน�ดเล็ก นำ้�
หนักเบ� พกพ�สะดวก หวีและแปรงปล�ยมนเพื่อป้องก�รก�รระค�ยเคือง ด้�มจับเป็นย�งไม่ลื่นมือ มี
ให้เลือกคือแปรงขนหมูเทียมช่วยให้ขนเง�เรียบสวย แปรงสลิคเกอร์มตี มุ่ ทีป่ ล�ยไม่เจ็บเมือ่ หวี หวีรดู ขน
ร่วง หวีสองด้�นสองคว�มถี่ใช้ส�งและแก้ขนพันกัน กรรไกรตัดเล็บ และตะไบเล็บ
Item#
Description
ปกติ สม�ชิก
GM681
fl245 fl229
1 Double Sided Comb | ÀวีสÕß¥È“π
GM682
fl210 fl199
2 Shedding Comb | À«’√Ÿ¥¢π√Ë«ß
GM683
fl250 fl235
3 Slicker Brush | ·ª√ßส≈‘§‡°Õ√Ï
GM684
fl210 fl199
4 Bristle Brush | ·ª√ß¢πÀ¡Ÿ‡∑’¬¡
GM685
fl170 fl159
5 Nail File | µ–‰∫‡≈Á∫
GM686
fl245 fl229
6 Nail Trimmer | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫

NEW!
Self-Cleaning Slicker
เก็บขนออกจากแปรง
ด้วยการกดปุ่ม

A

D

C

B

E

R

NEW!
Rotating Pins
เข็มหมุนได้ ไม่เจ็บ

I
M
G

F

H

Tools for Dogs

GRIPSOFT grooming tools for dogs & Cats. Beautifully crafted tools with rubber,
non-slip handle designed by groomers and hand surgeon for the most comfortable
grooming experience. กริพซอฟท์ อุปกรณ์แปรงขนเกรดพรีเมี่ยม ที่ทำาจากวัสดุนำ้า

หนักเบาแต่ทนทานเป็นพิเศษ ใช้ได้ยาวนานหลายปี ไม่เสียหรือหักง่าย ดีไซน์สวยทันสมัย
ออกแบบโดยช่างกรูมมิง่ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสรีระของมือมนุษย์ มุง่ เน้นทีค่ วามสบาย
ในการจับ ด้ามเสริมยางจับอยูม่ อื ไม่ลนื่ รักษาข้อมือของคุณไม่ให้ปวดเมือ่ แปรงนานๆ
Item#
GM381A
GM381B
GM382A
GM382B
GM383
GM385
GM380A
GM380B
GM384
GM387
GM391
GM390
GM393

A
A
B
B
C
D
E
E
F
G
H
I
R

Description
Small Slicker Brush | สลิคเกอร์ เล็ก
Slicker Brush | สลิคเกอร์ มาตรฐาน
Small Pin Brush | แปรงหมุด เล็ก
Pin Brush | แปรงหมุด มาตรฐาน
Bristle Brush | แปรงขนหมูเทียม
Rubber Brush | แปรงยาง
Self-Cleaning Slicker Small | สลิคเกอร์+ปุ่มกด เล็ก
Self-Cleaning Slicker Large | สลิคเกอร์+ปุ่มกด ใหญ่
Medium Comb | หวขนาดกลาง
Flea Comb | หวจับหมัด
Rotating Comfort Comb | หวเข็มหมุนได้
Deshedding Tool | หวรูดขนร่วง
Deshedding Tool | หวรูดขนร่วง

ปกติ
฿295
฿325
฿235
฿245
฿275
฿295
฿475
฿515
฿200
฿210
฿255
฿600
฿219

สมาชก
฿279
฿309
฿219
฿229
฿259
฿279
฿449
฿489
฿189
฿199
฿239
฿569
฿205

Item#
GM327
GM325
GM326
GM328

Item#
GM372B
GM372A
GM371
GM373A
GM373B

N
O
P
Q
Q

O

Description
Medium Nail Clipper | กรรไกรตัดเล็บ กลาง
Small Nail Clipper | กรรไกรตัดเล็บ เล็ก
Nail Trimmer | กรรไกรตัดเล็บ กิโยติน
Medium Deluxe Clipper | กรรไกรตัดเล็บ ดีลักซ์ กลาง
Large Deluxe Clipper | กรรไกรตัดเล็บ ดีลักซ์ ใหญ่

ปกติ
฿255
฿190
฿200
฿305
฿380

สมาชก
฿239
฿179
฿189
฿289
฿359

N
O
P

Description
Cat Comb | หวสำาหรับแมว
Slicker Brush | แปรงสลิคเกอร์แมว
Cat Brush | แปรงแมว
Cat Nail Clipper | กรรกไกรตัดเล็บแมว

ปกติ
฿210
฿285
฿210
฿190

สมาชก
฿199
฿269
฿199
฿179

Cat | แมว

Comforable grooming glove for dogs and cats. Can be used during baths, on
pet to remove dead hair and massage the skin, or on furniture and clothing
to remove lint and pet hair. ถุงมือ ทรี-อิน-วัน สำาหรับแมวและสุนัข ทำาจากวัสดุ
แห้งง่ายมีตาข่ายระบายนำ้า ใช้อาบนำ้าได้ หรือใช้รูดขนร่วงออกจากตัวสัตว์ และ นวด
ผิวหนังไปในเวลาเดียวกัน ด้านเรียบใช้รดู ขนทีต่ ดิ ตามเสือ้ ผ้าและเฟอร์นเิ จอร์ได้ดเี ยีย่ ม

Q

P

M

L

Dog | สุนัข

Item#
GM306DOG
GM306CAT

N

K

J

Description
Dog | สุนัข
Cat | แมว

ปกติ
฿360
฿360

สมาชก
฿339
฿339

NEW!

Pet Hair Collector
ด้ามรูดขน

JW Pet Hair collector. Removes pet hair from furniture, car seats,
clothing and more. ลูกกลิ้งสำาหรับเก็บขนสัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้า
เฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ สามารถนำากลับมาใช้ได้ใหม่ซำ้าแล้วซำ้าเล่า
Item#
GM304

Description
Collector | ด้ามรูดขน

ปกติ สมาชก
฿315 ฿295

CREDIT CARD | บัตรเครดิต
CASH | เงนสด

ยอดสั่งซ้อ
Total
< 500
฿500 - ฿899
฿900 - ฿1,499
1,500 - 2,499
> 2,500

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 715-2-26868-2
Chan Road Branch

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 031-275753-9
Chan Road Branch

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿79

฿79

฿59
ฟร | FREE
ฟร | FREE

฿79
฿59
ฟร | FREE

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์
วรยุทธ แซ่จง
Worayuth Saechueng
Account #: 133-5-17786-9
Chan Road Branch

* สินค้าชิ้นใหญ่ รวมถึง อาหารหรือขนม
ยกลังทุกชิ้น และอาหารทุกชนิดที่บรรจุ
เกิน 6 กก. ต่อถุง
* Oversized Items include: All mastercase orders and dog or cat food
over 6 kg. package

หมายเหตุ|NOTE: กรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งหมดเมื่อพนักงานส่งไปถึงแล้ว มีค่าเสียเวลา 200 บาท ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล ดอนเมือง พุทมณฑล
สาย 1-4 ทวีวัฒนา สายใหม ลาดกระบัง คลองสามวา อยู่นอกเขตจัดส่งปกติ มีค่าบริการพิเศษ 120-200 บาท (กรุณาสอบถาม)
฿200 fee applies for rejection of the entire order upon delivery. Customers living in other provinces surrounding Bangkok and those in the following districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies.

ยอดสั่งซ้อ
Total

สินค้าทั้งหมดไม่เกิน 4 กก. (ไปรษณีย์)
Orders less than 4 kg. (Postal Service)

สินค้าทั้งหมดเกิน 4 กก. (บ. ขนส่ง)
Orders over 4 kg (Courier Service)

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
฿59

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899

฿79

Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900

฿99

Please Call | กรุณาสอบถาม

< 500
฿500 - ฿1,199

หมายเหตุ|NOTE: สินค้าตำ่ากว่า 4 กก. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุธรรมดา) สินค้าเกิน 4 กก. จัดส่งทางขนส่ง เก็บค่าส่งปลายทางหรือต้นทางตามต้องการ
และมีค่าบรรจุหีบห่อพิเศษ 20 บาท ต้องการส่ง EMS กรุณาสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม
* Orders < 4 kg. are shipped via regular postal service, orders > 4 kg. are shipped via courier service with ฿20 packaging fee. Delivery fee
for couriers are calculated according to the size of your order. For EMS service please call for quotaton.

ขนม | 81 | TREATS

