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Het houden van dieren, groot of klein, brengt een reeks uitdagingen of problemen met zich mee, 
zowel voor de professionele dierhouder (dierenparken, veeteelt, kwekerij,…) alsook de particulier 
die zijn huisdier(en) in de watten legt. 

 

 
 

Een aantal van de volgende problemen klinkt u misschien vertrouwd in de oren:  
 
- Geurhinder  

- Infecties  

- Allergieën (zowel dier als mens)  

- Huid- of vachtproblemen  
 
Heel wat van deze problemen hebben te maken met micro-organismen, of ‘microben’. 
Reeds vele decennia gebruikt de mens bacteriedodende producten (ontsmettingsmiddelen of 
desinfectantia) in de veronderstelling dat daarmee de problemen opgelost raken.  
Echter, de laatste jaren wordt ons steeds vaker in de media en wetenschappelijke literatuur dui-
delijk gemaakt dat het veelvuldig gebruik van deze afdodende producten aanleiding geeft tot re-
sistente super bacteriën die bijna niet meer onder controle te krijgen zijn.  
Chrisal is reeds 25 jaar gespecialiseerd in de zoektocht naar duurzame reiniging- en hygiënepro-
ducten, waarbij probiotica een cruciale rol spelen. We gaan immers de natuur gebruiken om pro-
blemen aan te pakken in plaats van de natuur te proberen afdoden.  
Gezien het groot belang van een goede hygiëne bij dieren heeft Chrisal speciaal voor hen een 
probiotisch productgamma ontwikkeld. In dit document geven we een overzicht van wat Chrisal 
de dierenwereld te bieden heeft.  
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House Cleaner 
  
Voornamelijk grotere dieren zoals honden en paarden hebben vaak hun eigen verblijfplaats (kooi, kennel, ren, 
stal). Deze wordt door uitwerpselen, voedselresten, strooisel en soms weersomstandigheden zeer zwaar belast. 
Hierdoor dreigen deze verblijven zeer snel vuil te worden met geurhinder als gevolg. De probiotische schuimrei-
niger van Chrisal reinigt tot diep in het oppervlak en ontgeurt zeer efficiënt. 
  

  
Allergenspray 
  
Animal Allergen spray is een probiotische allergenen spray voor dieren en hun omgeving. De probiotica verwij-
deren actief allergenen, zorgen voor een gezonde microflora in de omgeving en verlagen het risico op ziektekie-
men. 
  

  
House Stabilizer 
  
Om de periode tussen twee schuimreinigingen op te vangen heeft Chrisal een probiotische vloeistof ontwikkeld 
die spaarzaam verneveld kan worden in het dierenverblijf om het aantal probiotica en de geurbestrijding op 
peil te houden. Ook vogelkooien kunnen hiermee prima ingeneveld worden om ammonia-geur tegen te gaan. 
  

  
Shampoo  (Animal of Dogshampoo) 
  
Een gezonde vacht of pels heel belangrijk voor de algemene gezondheid van het dier en zijn baasjes. Huidpro-
blemen, allergieën of geurhinder kunnen te wijten zijn aan een vuile of onverzorgde vacht. De probiotische 
shampoo zorgt ervoor dat de vacht door de probiotica zuiver wordt gemaakt en mogelijke allergenen worden 
verwijderd. Tevens zal actief geur bestreden worden. De shampoo is volkomen veilig voor dier en mens. Zie de 
specifieke product gegevens voor alle info. 
  

  
Cat’s box fresh 
  
Af en toe dient u de kattenbak te verversen waarbij u best een grondige reiniging doet van de onderdelen. Deze 
reiniging is nodig omdat urine en daarbij horende micro-organismen gemakkelijk in de krassen van de plastic 
kruipen. Daar produceren ze dan een blijvende nare urinegeur (ammoniak geur). Reiniging met de House Clea-
ner zorgt voor een diepgaande reiniging en probiotische geurbestrijding. Tussen de reinigingen in vermindert u 
de onaangename geuren met Cat’s Box Fresh.  
  

  
Dry Shampoo 
  
Niet alle dieren laten zich even gemakkelijk wassen met een shampoo. Om hun vacht alsnog probiotisch te kun-
nen behandelen en zuiver te houden werd een  spray ontwikkeld waarmee u het dier zachtjes vanop enige af-
stand kan innevelen. De spray bevat enkel probiotica en is volkomen ongevaarlijk voor het dier. Naargelang het 
type vacht dient dit meer of minder toegepast te worden. Zie de specifieke product gegevens voor alle info. 
  

  
Smell remover 
  
Animal Smell Remover is een probiotische spray voor dieren en hun omgeving. Dieren produceren vaak onaan-
gename geuren. De probiotica in het product zullen actief geuren voorkomen. Bovendien zorgen ze voor een 
gezonde microflora in de omgeving en een sterk verlaagd risico op ziektekiemen. 
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Artikelcode Product Productomschrijving Advies verkoop 

   excl. BTW incl. BTW 

PET_36025_1L  Animal House Cleaner 1L  Probiotische dierenverblijfreiniger  €                 9,23   €             11,17  

PET_36025_5L  Animal House Cleaner 5L  Probiotische dierenverblijfreiniger  €               40,95   €             49,55  

PET_36035_1L  Animal House Stabilizer 1L Probiotische dierenverblijfontgeurder  €                 7,09   €               8,58  

PET_36035_5L  Animal House Stabilizer 5L  Probiotische dierenverblijfontgeurder  €               31,20   €             37,75  

PET_60210_500ML  Animal Shampoo 500ML Probiotische dieren shampoo  €                 5,49   €               6,64  

PET_60211_500ML  Dog Shampoo 500ML  Probiotische honden shampoo  €                 5,49   €               6,64  

PET_60935_200ML  Animal Skin Spray 200ML  Probiotische vachtverzorger  €                 7,44   €               9,00  

PET_60905_200ML  Cat Box Fresh 200ML  Probiotische kattenbakontgeurder  €                 9,56   €             11,57  

PET_60906_200ML  Animal Smell Remover 200ML Probiotische geur verwijderaar  €                 9,56   €             11,57  

PET_60915_200ML  Animal Allergen Spray 200ML Probiotische allergenen spray  €                 9,56   €             11,57  



 

All Friends  

Animal House Cleaner 

Productinformatie 

De Animal House Cleaner heeft een sterke drievoudige werking voor een 

optimale hygiëne:  

- Diepgaande microscopische reiniging tot in de kleinste onzuiverheden            

van een oppervlak. 

-Verwijderen en voorkomen van onaangename geuren. 

-Aanbrengen van een gezonde en veilige microflora op de oppervlakken. 

De verblijfplaats (kooi, kennel, ren, stal) van dieren wordt vaak zeer zwaar 

belast door onder andere uitwerpselen, voedselresten, strooisel en soms 

door weersomstandigheden. Hierdoor dreigen deze verblijven zeer snel 

vuil te worden met geurhinder als gevolg. De schuimreiniger van Chrisal 

reinigt tot diep in het oppervlak en zorgt voor een zeer doelgerichte verwij-

dering van vieze geurtjes. 

De All Friends Animal House Cleaner is een sterk geconcentreerde biode-

gradeerbare schuimreiniger, aangereikt met probiotica, voor alle soorten 

dierenverblijven. De reiniger heeft een langdurige nawerking via enzymen 

en probiotica, waardoor het risico op slechte geuren en infecties aanzien-

lijk verlaagt wordt en er gezorgd wordt voor een gezonde microflora in de 

omgeving. Aanvullend kan de All Friends Animal House Stabilizer ge-

bruikt worden, om een goed evenwicht in de microflora te garanderen. 

Gebruik 

Schud de All Friends Animal House Cleaner voor gebruik. Verdun 5% van 

het product met warm water en reinig hiermee de omgeving. 

Samenstelling 

Aniogene oppervlakte actieve stoffen 5% - 15%, niet-ionogene oppervlak-

te actieve stoffen < 5%, enzymen < 5%, conserveringsmiddelen: methy-

lisothiazolinone, Bacillus Ferment. 

 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

Het verdund product is maximaal 5 dagen houdbaar. 

Overschotten kunnen via de afvoer verwijderd wor-

den. 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische  

dieren 

verblijfsreiniger. 



 

All Friends  

Animal House Stabilizer 

Productinformatie 

De All Friends Animal House Stabilizer van Chrisal is speci-

aal ontwikkeld om de periode tussen twee schuimreinigingen 

op te vangen. De probiotische vloeistof kan spaarzaam verne-

veld worden in ieder dierenverblijf om het aantal probiotica en 

de geurbestrijding op peil te houden. Het product werkt ook 

tegen de ammonia-geur in vogelkooien. 

Dit product dient ter aanvulling van de All Friends Animal 

House Cleaner, om tussen de twee reinigingen door via een 

gemakkelijke verneveling de maximale voordelen van probio-

tica te blijven garanderen. De probiotica zorgen voor een ge-

zonde microflora in de omgeving, verlagen het risico op ziek-

tekiemen en allergenen, verwijderen actief vuil en bestrijden 

geuren.  

 

 

Gebruik 

Schud de All Friends Animal House Stabilizer voor gebruik. Verdun het 

product eventueel met maximaal 200 ml water. spaarzaam vernevelen, let 

op oppervlakte mag niet nat worden. 

 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

Het verdund product is maximaal 5 dagen houdbaar. 

Overschotten kunnen via de afvoer verwijderd wor-

den. 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische  

dierenverblijf  

ontgeurder 



 

All Friends  

Animal Allergen Spray 

Productinformatie 

All Friends Animal Allergen Spray van Chrisal is een probio-

tische allergenen spray voor dieren en hun omgeving. De pro-

biotica verwijderen actief allergenen, zorgen voor een gezon-

de microflora in de omgeving en verlagen het risico op ziekte-

kiemen.  

Heel wat dieren hebben last van huidproblemen of allergieën. 

De pels/vacht is immers vaak een verzamelplaats van vuil, 

allergenen of schadelijke micro-organismen. Chrisal ontwik-

kelde deze probiotische spray, die als doel heeft de pels of 

vacht zo zuiver mogelijk te houden. Dit heeft niet alleen voor-

delen voor het dier zelf, maar ook voor mensen die allergisch 

zijn aan sommige stoffen die in de pels/vacht kunnen voorko-

men. Het dier is gezonder en ook uzelf kan meer genieten van 

de nabijheid van uw dierbare vriend. 

De probiotische All Friends Animal Allergen Spray zorgt voor 

een gezonde microflora op het dier. Eens het oppervlak bezet 

is met probiotica daalt het risico op aanwezigheid van andere, 

kwaadaardige micro-organismen zeer sterk. De probiotica zijn 

niet alleen 100% natuurlijk en veilig, ze dragen ook actief bij 

tot het behoud van het milieu. 

Gebruik 

Spray de All Friends Animal Allergen Spray over het dier en 

in de omgeving waar het dier vaak verblijft. Doe dit geduren-

de 1 week dagelijks 1 maal, daarna 2 maal per week. 

Samenstelling 

Conserveringsmiddelen: Methylisothiazolinone, Parfum, Ba-

cillus Ferment. 

 

 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische  

dier- en  
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All Friends  

Animal  Dry Shampoo 

Productinformatie 

All Friends Animal Dry Shampoo van Chrisal is een probioti-

sche spray voor de zuivering van de vacht, pels of huid van 

dieren.  

Omdat dieren niet vaak gewassen worden zijn hun vacht en 

huid erg vatbaar voor vervuiling en infecties. De probiotica in 

de All Friends Animal Dry Shampoo verwijderen actief vuil 

en allergenen uit de vacht van het dier, waardoor deze zuiver 

en gezond blijft. Het dier zal daardoor lekkerder in zijn/haar 

vel zitten en geen vieze geur meer verspreiden. 

De All Friends Animal Dry Shampoo is een spray die zachtjes 

en van enige afstand op het dier verneveld kan worden. Het 

product is daardoor vooral handig voor het probiotisch behan-

delen en reinigen van de vacht van dieren die moeilijk te was-

sen zijn met shampoo.  

All Friends Animal Dry Shampoo bevat enkel probiotica en is 

100% veilig voor het dier.  

 

Gebruik 

Spray de All Friends Animal Dry Shampoo spaarzaam 3 maal 

per week over het dier, zonder de huid/vacht volledig nat te 

spuiten. 

Samenstelling 

Conserveringsmiddelen: Methylisothiazolinone, Parfum, Ba-

cillus Ferment 

 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische 

vachtverzorger. 



 

All Friends  

Cat’s Box Fresh 

Productinformatie 

All Friends Cat's Box Fresh van Chrisal is een specifieke pro-

biotische spray voor kattenbakken. De kattenbak is vaak een 

bron van zeer onaangename geuren die zich door het huis 

heen verspreiden. De probiotica in het product zullen actief de 

geuren verwijderen. Ze zorgen ook voor een gezonde micro-

flora in de omgeving en verlagen sterk het risico op ziektekie-

men. 

Omdat er niet altijd de tijd is om de kattenbak telkens te reini-

gen of verversen heeft Chrisal de All Friends Cat's Box Fresh 

ontwikkeld. Door het innevelen van de kattenbak met de zeer 

eenvoudig toe te passen spray, wordt er gezorgd voor een 

geurreductie. Hierdoor zal de kat langer gebruik maken van de 

kattenbak, zodat hij minder vaak ververst hoeft te worden. 

All Friends Cat's Box Fresh kan ook gebruikt worden om kat-

tenmanden of andere favoriete ligplaatsen geurvrij te houden. 

De spray is 100% natuurlijk en veilig. De probiotica dragen 

actief bij tot afvalwaterzuivering. Dit maakt de spray naast 

milieuvriendelijk ook nog eens milieubevorderend. 

 

Gebruik 

Spray de All Friends Animal Cat's Box Fresh 1 maal per dag 

over de kattenbak, zonder deze nat te spuiten. Spray de katten-

bak ook in, wanneer hij net ververst is 

 

Samenstelling 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische  

Kattenbak 

ontgeurder spray. 



 

All Friends  

Animal Smell Remover 

Productinformatie 

De All Friends Animal Smell Remover van Chrisal is een pro-

biotische spray voor dieren en hun omgeving. Het product be-

vat probiotica die de onaangename geuren, geproduceerd door 

dieren, actief voorkomen. Bovendien zorgen ze voor een ge-

zonde microflora in de omgeving en een sterk verlaagd risico 

op ziektekiemen.  

Geuren worden meestal gevormd door bepaalde micro-

organismen die gassen vormen ten gevolge hun vertering. De 

probiotica die door de spray op het oppervlak of op het dier 

aanwezig zijn, zullen enerzijds de voedingsstoffen van de 

geurvormers wegnemen, en zullen ook op korte termijn zor-

gen voor een groter aantal niet-geurvormende micro-

organismen. Zo wordt er gezorgd voor een goede geurbestrij-

ding van het dier en de omgeving.  

De probiotica zijn niet alleen 100% natuurlijk, ze dragen ook 

actief bij tot het behoud van het milieu. 

 

Gebruik 

Spray de All Friends Animal Smell Remover over het dier en 

in de omgeving waar het dier vaak verblijft. Doe dit 1 maal 

daags gedurende een week en daarna 2 maal per week.  

Het is niet de bedoeling dat het dier/ de omgeving volledig 

natgespoten wordt. 

 

Samenstelling 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische  

Geur 
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All Friends 

Animal  Shampoo 

 

Productinformatie 

All Friends Animal Shampoo van Chrisal is een probiotische 

shampoo voor dieren die zorgt voor een zuivere, allergeen- en 

geurvrije vacht, pels of huid. De shampoo is 100% veilig voor 

dier en mens.  

Een gezonde vacht of pels is zeer belangrijk voor de algemene 

gezondheid van het dier. Wanneer de vacht vuil of onverzorgd 

is, kan dit leiden tot huidproblemen, allergieën of geurhinder. 

De probiotica in All Friends Animal Shampoo verwijderen 

actief vuil en allergenen in de vacht van het dier, waardoor 

deze zuiver en gezond blijft. Het dier zal daardoor lekkerder 

in zijn/haar vel zitten en geen vieze geur meer verspreiden. 

Heel wat dieren hebben last van huidproblemen of allergieën. 

Immers, de pels of vacht is vaak een verzamelplaats van vuil, 

allergenen of schadelijke micro-organismen. Chrisal ontwik-

kelde deze probiotische shampoo, die als doel heeft de pels of 

vacht zo zuiver mogelijk te houden. Dit heeft niet alleen voor-

delen voor het dier zelf, maar ook voor mensen die allergisch 

zijn voor sommige stoffen die in de pels/vacht kunnen voor-

komen. De probiotica zijn niet alleen 100% natuurlijk, ze dra-

gen ook actief bij tot het behoud van het milieu 

Gebruik 

Schud de All Friends Animal Shampoo goed voor gebruik.  

Maak de vacht van het dier nat met handwarm water, breng 

daarna de shampoo aan op de rug van het dier en wrijf de vol-

ledige vacht hier goed mee in gedurende enkele minuten. 

Spoel ten slotte de shampoo uit met handwarm water. 

 

 

 

 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 
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Probiotische 

shampoo voor 

dieren 



 

All Friends  

Dog Shampoo 

Productinformatie 

All Friends Dog Shampoo van Chrisal is een probiotische 

shampoo voor honden die zorgt voor een zuivere, allergeen- 

en geurvrije vacht en huid. De shampoo is 100% veilig voor 

hond en mens.  

Een gezonde vacht is zeer belangrijk voor de algemene ge-

zondheid van de hond. Wanneer de vacht vuil of onverzorgd 

is, kan dit leiden tot huidproblemen, allergieën of geurhinder. 

De probiotica in All Friends Animal Shampoo verwijderen 

actief vuil en allergenen in de vacht van het dier, waardoor 

deze zuiver en gezond blijft. De hond zal daardoor lekkerder 

in zijn/haar vel zitten en geen vieze geur meer verspreiden. 

Heel wat honden hebben last van huidproblemen of allergie-

ën. Immers, de vacht is vaak een verzamelplaats van vuil, 

allergenen of schadelijke micro-organismen. Chrisal ontwik-

kelde deze probiotische shampoo, die als doel heeft de vacht 

zo zuiver mogelijk te houden. Dit heeft niet alleen voordelen 

voor de hond zelf, maar ook voor mensen die allergisch zijn 

aan sommige stoffen die in de vacht kunnen voorkomen.  

De probiotica zijn niet alleen 100% natuurlijk, ze dragen ook 

actief bij tot het behoud van het milieu. 

Gebruik 

Schud de All Friends Dog Shampoo goed voor gebruik.  

Maak de vacht van het dier nat met handwarm water, breng 

daarna de shampoo aan op de rug van het dier en wrijf de 

volledige vacht hier goed mee in gedurende enkele minuten. 

Spoel ten slotte de shampoo uit met handwarm water. 

Belangrijke opmerkingen 

De producten bewaren tussen 5 en 40 °C, afge-

schermd van direct zonlicht en buiten bereik van 

kinderen. 

 

 

Zie MSDS voor specifieke veiligheids-

voorschriften 

 

P
R

O
D

U
C

T
 
D

A
T
A

S
H

E
E

T
 

Chrisal Nederland Burgemeester Colijnstraat 5 2771GC Boskoop 

Tel.: 0172 23 29 22             www.chrisal.nl             info@chrisal.nl 
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Shampoo 


