
 

                                                              KAINORAŠTIS PASLAUGA:

MAŽOS VEISLĖS 
(pvz., Jorkšyro terjeras, 
taksas. Maltos bišonas, 
Vakarų Škotijos terjeras)

VIDUTINĖS VEISLĖS
(pvz., anglų spanielis, biglis, 
buldogas, šiurkščiaplaukis 
foksterjeras)

DIDELĖS VEISLĖS
(pvz., bokseris, samojedas, 
auksaspalvis retriveris, 
Erdelio terjeras)

MAUDYMAS, DŽIOVINIMAS, HIGIENA, KIRPIMAS – jūsų 
augintinis bus išmaudytas ozono vonioje, naudojant individ-
ualiai parinktą profesionalų kosmetiką ir kailio būklę geri-
nančius eterinius aliejus, išdžiovintas, jam bus atlikta higiena 
(nagų kirpimas, akių, ausų valymas) ir kailio trumpinimas.

Šuns kirpimas mažinėle ir žirklėmis 29.99 € 34.99 € 49.99 €

Šuns skutimas mašinėle 29.99 € 34.99 € 49.99 €

Šuns kirpimas žirklėmis 34.99 € 44.99 € 54.99 €

Šiurkščiaplaukio šuns pešimas 34.99 € 44.99 € 59.99 €

MAUDYMAS, DŽIOVINIMAS, ŠUKAVIMAS – jūsų 
augintinis bus iišmaudytas ozono vonioje, naudojant 
individualiai parinktą profesionalų kosmetiką ir kail-
io būklę gerinančius eterinius aliejus, išdžiovintas ir 
iššukuotas.

Trumpaplaukio šuns 19.99 € 24.99 € 34.99 €

Ilgaplaukio šuns 24.99 € 34.99 € 44.99 €

MAUDYMAS, DŽIOVINIMAS, HIGIENINIS KIRPIMAS  –  
jūsų augintinis bus išmaudytas ozono vonioje, naudo-
jant individualiai parinktą profesionalų kosmetiką ir 
kailio būklę gerinančius eterinius aliejus, išdžiovintas, 
jam bus atlikta higiena (nagų kirpimas, akių, ausų valy-
mas) ir higieninis kirpimas (plaukų galiukų patrumpini-
mas papilvėje, aplink uodegą, pėdutes ir snukutį).

Šuniuko (iki 9 mėn. amžiaus) –  
pirmasis apsilankymas kirpykloje

12.99 € 24.99 € 29.99 €

Trumpaplaukio šuns 16.99 € 26.99 € 31.99 €

Ilgaplaukio šuns 21.99 € 31.99 € 44.99 €

PAPILDOMOS PASLAUGOS Kailio sąvėlų šukavimas 4.99 € 7.99 € 9.99 €
Dekoratyvinio ornamento skutimas 2.99 € 4.99 € 6.99 €

Kailio dažymas 4.99 € 9.99 € 14.99 €

Nagų kirpimas 4.99 € 4.99 € 4.99 €

Profilaktika nuo parazitų 2.99 € 2.99 € 2.99 €

Dekoratyvinių kristalų klijavimas 2.99 € 2.99 € 2.99 €

Laikinos tatuiruotės darymas 4.99 € 4.99 € 4.99 €

Agresijos suvaldymas 7.99 € 8.99 € 9.99 €

MAŽŲ  
VEISLIŲ  

KATĖS

DIDELIŲ  
VEISLIŲ  

KATĖS

Kirpimas mašinėle  
netaikant narkozės, higiena

29.99 € 34.99 €

Maudymas 19.99 € 24.99 €

VISŲ VEISLIŲ KATĖS

Kirpimas mašinėle netaikant 
narkozės, maudymas, higiena

39.99 €

Nagų kirpimas 4.99 €

Kailio sąvėlų šukavimas 9.99 €

Agresijos suvaldymas 9.99 €

TRIUŠIAI

Triušio kirpimas mašinėle 16.99 €

Triušio sąvėlų  
šukavimas

4.99 €

Nagų kirpimas 4.99 €


