
Żwirki dla kotów 
i produkty pielęgnacyjne



Objaśnienia symboli użytych w katalogu:

 antybakteryjny

 absorbuje wilgoć

 zbrylający

 usuwany drogą sanitarną

 zapachowy

 pochłania nieprzyjemne zapachy

Dostępne opakowania:
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Żwirek higieniczny dla zwierząt domowych wytwarzany z glin-
ki bentonitowej. Dzięki zastosowanej technologii produkcji 
uzyskano regularne ziarna żwirku o wymiarach 2-5 mm. Wy-
dajniejszy od innych ziarnistych żwirków mineralnych, zbryla 
się z jednoczesnym pęcznieniem, co zwiększa znacznie jego 
wydajność. Bardzo skutecznie pochłania płyny i przykre za-
pachy. Suchy, lekki, ciepły – sprawia wrażenie jakby był pod-
grzewany, zapewniając komfort dla użytkownika i opiekuna. 
Bardzo chłonny, bezpyłowy granulat zbryla się tworząc re-
gularne bryłki. Dzięki tej właściwości nawet przy zawartości 
żwirku w kuwecie poniżej 6 cm zużyty żwirek nie przykleja się 
do dna kuwety. Po nasypaniu świeżego żwirku należy zawsze 
potrząsnąć kuwetą, dzięki czemu żwirek nie klei się do dna.

Sposób stosowania żwirków bentonitowych: 
Do kociej kuwety nasypać warstwę 3-5 cm na całej po-
wierzchni kuwety, a w przypadku innych zwierząt usypać 
stosowny kopczyk w klatce. Należy wymieniać (usuwać) 
tylko zużytą (zbryloną) część żwirku, ewentualnie uzupełnić 
braki. Po gruntownym czyszczeniu kuwety wysypany uprzed-
nio niezbrylony żwirek należy wsypać ponownie do kuwety.

żwirki bentonitowe seria Standard
Super Benek NATURALNY to najbardziej popu-
larny żwirek higieniczny adresowany do kotów, a także in-
nych większych zwierząt domowych (królik, świnka morska). 
Jego naturalny zapach głębi ziemi sprawia, że szczególnie 
koty doskonale go akceptują. Bardzo porowaty granulat, 
bezpyłowy, zbryla się tworząc regularne bryłki. Pochłania 
płyny i nieprzyjemne zapachy, eliminuje grzyby i bakterie.

Super Benek ZIELONY LAS. Żwirek posiada 
nowy odświeżający zapach drzewa pinii przyjemny dla lu-
dzi i akceptowany przez zwierzęta. Żwirek polecany szcze-
gólnie dla kotów rasowych lub udomowionych. Zapach 
ten działa łagodnie pobudzająco. Polecamy stosować dla 
zwierząt starszych lub mało ruchliwych w celu ich uak-
tywnienia i pobudzenia do ruchu. Żwirek jest wzbogaco-
ny compactem co dodatkowo podnosi jego wydajność.

Super Benek LAWENDA. Żwirek zawiera kom-
pozycje lawendy o przyjemnym i uspokajającym zapachu. 
Olejki lawendy mają ponadto różnorakie zastosowanie 
m.in. działają aseptycznie oraz likwidują napięcie nerwo-
we. Polecany dla zwierząt młodych, bardzo ruchliwych, 
często przebywających na zewnątrz. Posiada silne od-
działywanie przeciwgrzybicze, oraz przeciwzapalne nie 
powodując żadnych ubocznych skutków. Wzbogacony 
compactem posiada doskonałą wydajność wchłaniania.
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Żwirek higieniczny o regularnych ziarenkach wielkości 1-2mm 
przeznaczony dla zwierząt domowych jest wytwarzany z glin-
ki bentonitowej. Najwydajniejszy ze wszystkich dostępnych 
żwirków mineralnych, zbryla się z jednoczesnym pęcznie-
niem, co zwiększa znacznie wydajność wchłaniania. Pochła-
nia bardzo skutecznie płyny i przykre zapachy. Suchy, lekki, 
ciepły – sprawia wrażenie jakby był podgrzewany, zapew-
niając komfort dla użytkownika i Opiekuna. Niezastąpiony 
w stanach biegunkowych zwierząt. Bardzo chłonny, bezpyło-
wy granulat zbryla się tworząc płaskie eliptyczne bryłki. Dzię-
ki tej właściwości nawet przy zawartości żwirku w kuwecie 
poniżej 4 cm zużyty żwirek nie przykleja się do dna kuwety.

żwirki bentonitowe seria Compact
Super Benek COMPACT. Żwirek o naturalnym 
zapachu glinki adresowany szczególnie do osobników mę-
skich. Naturalny zapach głębi ziemi sprawia, że wszystkie 
zwierzęta, a w szczególności koty, doskonale go akceptu-
ją. Pochłania płyny i zapachy, eliminuje grzyby i bakterie. 

Super Benek COMPACT ZAPACHOWY. Żwirek 
z kompozycją zapachową o działaniu uspokajającym i wzmac-
niającym. Staran go nie dobrana formuła składająca się z za-
pachu lawendy, drzewa herbacianego, kocimiętki oraz mięty 
została przygotowana specjalnie dla kotów. Aromat ten oprócz 
działania terapeutycznego posiada również bardzo przyjem-
ny odświeżający zapach. Polecany dla wszystkich kotów.

Super Benek COMPACT LAWENDA. Żwirek 
zawiera kompozycję lawendy o przyjemnym i uspokajającym 
zapachu. Olejki lawendy mają różnorakie zastosowanie m.in. 
działają aseptycznie, likwidują napięcie nerwowe. Polecany 
dla zwierząt bardzo ruchliwych, często przebywających na 
zewnątrz. Posiada właściwości przeciwgrzybicze oraz prze-
ciwzapalne.
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Żwirek higieniczny dla kotów długowłosych jest wytwarza-
ny z glinki bentonitowej metodą mechanicznej i termicznej 
obróbki. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się regu-
larne ziarenka wyrobu, o gładkiej powierzchni co zapobiega 
zaczepieniu się żwirku na futrze.   Produkt zawiera specjalną 
saszetkę z pudrem wydatnie zwiększającą wydajność żwirku. 
Żwirek oferowany jest w postaci granulek wielkości 3-5 mm 
o regularnych, spłaszczonych kształtach. Suchy, lekki i ciepły 
sprawia wrażenie, jakby był podgrzewany. Niezastąpiony dla 
kotów długowłosych oraz doskonały dla pozostałych zwie-
rząt domowych. Dzięki saszetce z pudrem jest pierwszym 
tak dedykowanym produktem na rynku zoologicznym. Nie 
przywiera do dna kuwety i doskonale się zbryla. Całkowicie 
wchłania i neutralizuje wszystkie przykre zapachy.

żwirki bentonitowe seria Pers
Super Benek PERS. Żwirek o naturalnym zapachu 
minerału. Pochłania płyny i zapachy, a stałe i wilgotne od-
chody obtacza i wysusza. Eliminuje grzyby i zapachy. Zawiera 
saszetkę, która jest doskonałym środkiem antyprzylgowym 
oraz zwiększającym wydajność produktu. Wydajność żwir-
ków Pers jest wyższa od podobnych żwirków o ok. 40%. Opa-
kowanie zabezpiecza jednomiesięczny komfort dla kota.

Super Benek PERS ZAPACHOWY. Żwirek o od-
świeżającym i pobudzający zapachu drzewa pinii (szlachetnej 
odmiany drzewa sosny śródziemnomorskiej). Żwirek poleca-
ny szczególnie dla dorosłych kotów długowłosych. Opakowa-
nie zawiera saszetkę z pudrem, której zawartość wsypana do 
żwirku zapobiega przyklejaniu się zużytego żwirku do dna 
kuwety. Wydajność żwirków PERS jest większa od podob-
nych żwirków o ok. 40 %. Opakowanie zabezpiecza jedno-
miesięczny komfort dla kota.
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Super Benek UNIWERSALNY 
i UNIWERSALNY COMPACT
Żwirek higieniczny dla zwierząt domowych wytwarzany z glin-
ki bentonitowej o regularnych ziarenkach wielkości 2-5 mm. 
Bardzo wydajny, zbryla się z jednoczesnym pęcznieniem, co 
zwiększa znacznie jego wydajność. Pochłania bardzo sku-
tecznie płyny i przykre zapachy. Suchy, lekki, ciepły – sprawia 
wrażenie jakby był podgrzewany. Zapewnia komfort dla użyt-
kownika oraz opiekuna. Bardzo chłonny, bezpyłowy granulat 
zbryla się tworząc bryłki o regularnych kształtach. Dzięki tej 
właściwości nawet przy zawartość żwirku w kuwecie poniżej 
6 cm zużyty żwirek nie przykleja się do dna kuwety. Pochłania 
płyny i nieprzyjemne zapachy, eliminuje grzyby i bakterie. Żwi-
rek ten charakteryzuje się niską ceną, co czyni go bardziej do-
stępnym dla wszystkich właścicieli zwierząt towarzyszących. 

żwirki bentonitowe seria Uniwersalna
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Super Benek BIAŁY - ANTYBAKTERYJNY
Wysokiej jakości surowiec, starannie dobrana formuła oraz 
zaawansowana technologia jest gwarancją najwyższej jako-
ści produktu, doskonałej wydajności oraz chłonności zapa-
chów. Super Benek Biały wchłania wilgoć, zapachy i hamuje 
rozwój bakterii. Białe regularne ziarna zapewniają estetycz-
ny wygląd oraz uniemożliwiają zaczepianie i zatrzymywanie 
się na futrze zwierzęcia – co znacznie zmniejsza wynoszenie 
żwirku poza kuwetę. Zużyty żwirek zbryla się oraz zmienia 
barwę, łatwo dając oddzielić się od świeżego. 

Opakowanie zawiera saszetkę z środkiem przeciwbakteryj-
nym neutralizującym zapachy, którego należy używać sukce-
sywnie ze żwirkiem. Dzięki niemu żwirek jest bardziej wydaj-
ny oraz odkażony. Zawartość opakowania jest wystarczająca 
na ok. 3 tygodnie przy przeciętnej eksploatacji kuwety.

żwirki bentonitowe seria Antybakteryjna
Super Benek BIAŁY - ANTYBAKTERYJNY PLUS
Wysokiej jakości surowiec, starannie dobrana formuła oraz 
zaawansowana technologia jest gwarancją najwyższej jakości 
produktu, doskonałej wydajności oraz chłonności zapachów. 
Super Benek BIAŁY-Antybakteryjny PLUS doskonale wchła-
nia wilgoć, zapachy oraz skutecznie hamuje rozwój bakterii. 
Białe regularne ziarna wielkości od 1 do 4 mm zapewniają 
estetyczny wygląd oraz uniemożliwiają zaczepianie i zatrzy-
mywanie się na futrze zwierzęcia – co znacznie zmniejsza 
wynoszenie żwirku poza kuwetę. Zużyty żwirek zbryla się 
oraz zmienia barwę, łatwo dając oddzielić się od świeżego.

Skuteczność produktu potwierdzona badaniami mikrobiolo-
gicznymi Nr rej. 194/DK/06.

Opakowanie zawiera saszetkę z środkiem przeciwbakteryj-
nym neutralizującym zapachy. Zawartość saszetki należy 
dosypywać sukcesywnie do żwirku. Dzięki środkowi przeciw-
bakteryjnemu żwirek jest bardziej wydajny oraz odkażony. 
Zawartość opakowania jest wystarczająca na ok. 3 tygodnie 
dla przeciętnej eksploatacji kuwety.
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Super Pinio 
Uniwersalny granulat przeznaczony dla zwierząt domowych 
(koty, króliki, chomiki, szynszyle, ptaki), które ze względu 
na swoją naturę wymagają z naszej strony zapewnienia im 
odpowiednich warunków zoohigienicznych. Ma on kształt 
wałeczków o średnicy 6 mm i długości od 6 do 12 mm. Jest 
to produkt naturalny powstały z mikrowłókien drewna so-
snowego i świerkowego bez dodatków chemicznych. Posiada 
bardzo wysoką wchłanialność oraz doskonale wiąże zapachy. 
Jest przyjazny dla środowiska i zwierząt, można go z łatwo-
ścią usunąć drogą sanitarną ponieważ jest w 100 % biolo-
gicznie odbudowywalny. Granulat ten poprzez swoje właści-
wości stwarza naturalne i przyjazne środowisko dla naszego 
pupila, a nam pozwala w prosty i wygodny sposób utrzymać 
czystość i higienę w jego otoczeniu.

Surowiec: naturalne drewno z drzew iglastych.

Zalety:
– duża chłonność,
– pochłanianie nieprzyjemnych zapachów
– trwale wiąże zapachy,
– ekologiczny – produkowany w 100% z mikrowłókien 

drewna, 
– ulega biodegradacji,
– czysty mikrobiologicznie,
– można go z łatwością usunąć drogą sanitarną.

Sposób stosowania żwirku drzewnego:
Wypełnić czystą kuwetę lub klatkę warstwą żwirku min. 
3 cm. Należy pamiętać, aby kuweta lub klatka zawsze była 
wypełniona czystą higieniczną ściółką. Zużytą ściółkę uzu-
pełnić świeżą, jeśli to konieczne wymienić całą zawartość 
kuwety lub klatki.  

żwirki drzewne seria Super Pinio
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Super Pinio LIGHT
To całkowicie naturalne, lekkie, delikatne i bardzo wydaj-
ne podłoże do klatek, terrarium oraz toalet domowych 
zwierząt. Produkt ten doskonale łączy w sobie lekkość 
i delikatność luźno sypanych trocin oraz brak pyłu z wy-
soką chłonnością charakterystyczną dla granulatu. Do-
skonale nadaje się jako ściółka dla młodych zwierząt.
Wykonany jest z naturalnych surowców bez dodatków che-
micznych, można go z łatwością usuwać drogą sanitarną, 
ulega biodegradacji.

Surowiec: naturalne drewno z drzew iglastych.

Zalety:
– 100 % naturalny,
– lekki i delikatny,
– bardzo wydajny,
– pochłania nieprzyjemne zapachy,
– komfortowy, wygodny w użyciu,
– można go z łatwością usunąć drogą sanitarną,
– ulega biodegradacji;
– czysty mikorbiologicznie.

żwirki drzewne seria Super Pinio
Super Pinio ZBRYLAJĄCY KRUSZON
To całkowicie naturalne, zbrylające podłoże higieniczne 
w postaci kruszonu przeznaczone dla zwierząt domowych. 
Produkowane jest z czystego drewna iglastego z dodatkiem 
naturalnych substancji klejących. Wyjątkowo lekkie, bezpy-
łowe, posiada bardzo wysoką wchłanialność płynów i za-
pachów. Charakterystyczna postać kruszonu oraz zdolność 
zbrylania się pozwala w prosty i wygodny sposób utrzymać 
czystość i higienę w każdej kuwecie i klatce.

Surowiec: naturalne drewno z drzew iglastych.

Zalety:
– higieniczny,
– całkowicie naturalny,
– zbrylający,
– doskonale absorbuje wilgoć i zapachy,
– wyjątkowo lekki i super wydajny,
– bezpyłowy,
– może być usuwany drogą sanitarną, ulega biodegradacji.y y gą ą g
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Zeo–Cat’s 
Zeo–Cat’s jest profesjonalnym żwirkiem o wielkości ziaren 
1 - 2,5 mm dla terrariów, pomieszczeń chomików, świnek, 
klatek ptaków oraz kuwet dla kotów. Produkt ten dobrze 
absorbuje wilgoć nie tworząc grudek oraz działając w całej 
objętości wydzielonego środowiska, neutralizuje otoczenie 
z nieprzyjemnych zapachów. 

Właściwości:  
– pochłania zapachy i płyny,
– oczyszcza pierze ptaków oraz futra zwierząt,
– nie drażni skóry, nie powoduje uczuleń,
– sorbuje bakterie.

Sposób stosowania: 
Usypać w klatce, kuwecie lub terrarium w wybranym miejscu 
warstwę żwirku o grubość 2-5 cm w zależności od wielkości 
zwierzęcia. Żwirek działa jako doskonały dezodorant. Zaleca 
się wymieniać zawartość w okresach co 15-20 dni. Niedo-
kładne oczyszczenie z nasączonego żwirku nie powoduje 
rozwoju drobnoustrojów. 

żwirki zeolitowe seria Zeo-Cat’s
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Super Benek CRYSTAL
To podłoże dla zwierząt w postaci żelu krzemionkowego, który 
pochłania koci mocz wraz z nieprzyjemnymi zapachami oraz 
ewentualnymi bakteriami, a następnie odparowuje wodę.

Surowiec:
Żwirek Super Benek CRYSTAL charakteryzuje się wysoką 
czystością oraz skutecznością pochłaniania wilgoci i nie-
przyjemnych zapachów. Właściwości te wynikają z mocno 
rozwiniętej powierzchni wewnętrznej żwirku oraz wysokiej 
porowatości (powyżej 80 %). Procesowi pochłaniania wilgoci 
towarzyszy zmiana barwy żwirku. Najpierw bowiem krysz-
tałki matowieją, a następnie stają się żółte. Dzięki tej wła-
ściwości możliwe jest bieżące kontrolowanie zużycia żwirku. 
Żwirek ten jest syntetyczną amorfi czną krzemionką (SiO2). 

Zalety:
– super lekki,
– atrakcyjna cena,
– całkowicie biodegradowalny,

– usuwany drogą sanitarną,
– super wydajny,
– gwarantuje maksymalną higienę,
– wyjątkowa łatwość stosowania (nie wymaga stałego 

dosypywania),
– estetyczny wygląd.

Sposób stosowania:
Zawartość opakowania wsypać do kuwety zachowując gru-
bość warstwy rzędu 4–6 cm. Żwirek Super Benek CRYSTAL nie 
zbryla się, lecz całkowicie pochłania dozowane do niego pły-
ny, otaczając swymi ziarnami części stałe oraz neutralizując 
zapachy. Zaleca się na bieżąco usuwać zanieczyszczenia stałe. 
Płyny wchłaniane do wewnątrz ziaren żwirku częściowo od-
parowują bezzapachowo. Zawartość kuwety eksploatować:
– do widocznej zmiany barwy (żółty, matowy kolor świadczy 

o całkowitym zużyciu), 
– do momentu, gdy wyczuwalne są zapachy, 
– do czasu, gdy ubytek żwirku w kuwecie wyniesie 2 cm 

grubości.

żwirki silica gel seria Super Benek
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POCHŁANIACZ ZAPACHÓW Super Benek
Doskonały produkt wspomagający działanie żwirków higie-
nicznych, poprawia ich chłonność oraz zwiększa wydajność. 
Produkt ten całkowicie neutralizuje nieprzyjemne zapachy 
i skutecznie likwiduje wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, 
bakterie i grzyby. Niewielką ilość pochłaniacza posypu-
jemy po powierzchni żwirku, a następnie lekko wstrzą-
samy kuwetą tak, aby proszek zniknął w masie żwirku. 
Produkt przemieszczając się na dno kuwety likwiduje mi-
kroorganizmy, a następnie gromadzi się na dnie kuwety 
zapobiegając przyklejaniu się żwirku do dna i likwidując 
jednocześnie bakterie i grzyby mogące się tam rozwijać. 
POCHŁANIACZ ZAPACHÓW Super Benek można stoso-
wać również poza kuwetą na zabrudzone powierzchnie.
Mineralne pochodzenie produktu jest przyjazne dla środo-
wiska naturalnego.

Zalety:
– całkowicie neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
– likwiduje wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, bakterie 

i grzyby,
– wspomaga działanie żwirków higienicznych: poprawia 

chłonność, zwiększa wydajność.

POCHŁANIACZ ZAPACHÓW Super Benek dostępny jest 
w wersjach: Naturalny * Zielony Las * Lawenda.

NEUTRALIZATOR – ODKAŻACZ 
Doskonały środek wspomagający działanie żwirków higie-
nicznych, zwiększa ich wydajność oraz skutecznie likwiduje 
bakterie. Fakt ten wpływa bardzo skutecznie na poprawę 
kondycji zwierząt oraz ogólnej higieny w środowisku. Mine-
ralne pochodzenie produktu jest przyjazne dla środowiska 
naturalnego. Neutralizator-odkażacz można stosować zarów-
no w kuwecie, jak i bezpośrednio na zabrudzone miejsca.
Niewielka ilość neutralizatora wsypana na wierzch żwirku 
w kuwecie, przemieszczając się na dno kuwety, likwiduje 
mikroorganizmy, bakterie i grzyby i jednocześnie zapobiega 
przyklejaniu się żwirku do dna kuwety. 

Zalety:
– zmniejszenie zużycia żwirku o 30  %,
– całkowita neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, 
– likwiduje mikroorganizmy, bakterie i grzyby.

Neutralizator dostępny jest w dwóch wersjach:
– o zapachu pussy,
– o zapachu lawendy.

wyroby pielęgnacyjne
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PUDER DO CZYSZCZENIA KUWET Super 
Benek jest doskonałym środkiem czyszczącym i dezynfe-
kującym przeznaczonym do czyszczenia kuwet, a także kla-
tek, wolier, terrarium i innych pomieszczeń przeznaczonych 
dla zwierząt. Dzięki drobnoziarnistej substancji o niskim 
wskaźniku twardości produkt skutecznie usuwa nawet naj-
bardziej uporczywe zabrudzenia, nie rysując powierzchni. 
Pozostawia przyjemny i odświeżający zapach.

Gwarantuje:
– Super CZYSTOŚĆ,
– Super ŚWIEŻOŚĆ,
– Super ZAPACH.

Sposób stosowania:
Na zwilżoną wodą powierzchnię przeznaczoną do czyszcze-
nia, nasypać porcję pudru i pocierać za pomocą zwilżonej 
szmatki lub szczotki. Po czyszczeniu – powierzchnię dokład-
nie spłukać wodą.

TALK KOSMETYCZNY DLA ZWIERZĄT 
FUTERKOWYCH
Mineralny preparat przeznaczony do pielęgnacji psów, ko-
tów oraz zwierząt futerkowych (królików, szynszyli, świnek 
morskich) itp. Pozwala utrzymać futro zwierzęcia w należytej 
czystości bez użycia wody. Składa się w 100  % z naturalnego 
surowca. 

Właściwości:
– dezodoryzujące - jego cząsteczki mają postać pręcików lub 
łusek dzięki czemu nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia 
zostają przez nie otoczone i odizolowane, a nieprzyjemny 
zapach „zamknięty”,

– antyadhezyjne – dzięki czemu jest łatwousuwalny (np. 
przez wyczesywanie, wydmuchiwanie czy spłukiwanie). 

Talk nie drażni skóry zwierzęcia a wysusza ją, tym samym 
zmniejszając aktywność fl ory bakteryjnej.

wyroby pielęgnacyjne
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PYŁ KĄPIELOWY DLA SZYNSZYLI PUCEK
Pierwszy na polskim rynku, profesjonalny pył do kąpieli dla 
szynszyli. Wykonany z pyłu pochodzenia wulkanicznego od-
twarza dokładnie środowisko naturalne w jakim żyją szyn-
szyle. Opracowany przy współpracy ze środowiskiem nauko-
wym, został sprawdzony w warunkach hodowli zawodowej. 
W pyle tym zwierzęta kąpią się niezwykle chętnie, utrzymu-
jąc w doskonałej kondycji swe futro. 
PUCEK to produkt spełniający wysokie wymagania stawia-
ne odpowiedniemu pyłowi do kąpieli. „Wyniki wykonanej 
pracy wskazują, że dobry pył dla szynszyli winien charak-
teryzować się następującymi parametrami: masa 100 ml 
pyłu nie powinna przekraczać 110 g; objętość 100 g pyłu 
nie powinna być mniejsza jak 80 ml; 100 ml pyłu powin-
no wchłonąć co najmniej 75 ml wody; ilość ziaren pyłu 
w 1 cm3 powietrza powinna wynosić około 250 ÷ 400; 
w przedziale wielkości 0,09 ÷ 0,335 mm powinno znaj-
dować się co najmniej 60 % wszystkich ziarenek pyłu; 
kształt ziaren powinien być zbliżony do kulistego”. [1]  

PUCEK to także neutralizator zapachów i odchodów zwie-
rząt. Doskonale absorbuje związki azotu, zwłaszcza amoniak, 
co zapewnia lepsze warunki życia zwierzętom. Przy stoso-
waniu PUCKA nie potrzeba używać innych środków higieny. 

[1] B.Barabasz, B.Sajdak, Ocena pyłów kąpielowych stosowanych w ho-
dowli szynszyli. 

wyroby pielęgnacyjne
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SUCHY SZAMPON PIMPUŚ DLA KOTÓW 
I SUŁTAN DLA PSÓW
Suche szampony są mineralnymi preparatami przeznaczo-
nymi do pielęgnacji zwierząt. Pozwalają one utrzymać futro 
zwierzęcia w należytej czystości bez użycia wody. Składają się 
w 100 % z naturalnego surowca. 

Właściwości:
Szampony mają właściwości dezodoryzujące, ponieważ pod-
stawowy ich składnik ma postać pręcików lub łusek dzięki cze-
mu nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia zostają przez nie 
otoczone i odizolowane, a nieprzyjemny zapach „zamknięty”.
Dzięki swym antyadhezyjnym właściwościom są łatwousu-
walne (np. przez wyczesywanie, wydmuchiwanie czy spłuki-
wanie). Nie podrażniają skóry zwierzęcia a wysuszają ją, tym 
samym zmniejszając aktywność fl ory bakteryjnej. Aktywny 
sorbent pochłania nadmiar tłuszczu oraz ma działanie insek-
tobójcze. Biosiarka pełni funkcję przeciwbakteryjną, a staran-
nie dobrana, subtelna kompozycja zapachowa jest bardzo do-
brze tolerowana zarówno przez zwierzę jak i przez otoczenie.

Parametry techniczne:
Szampony nie zawierają niebezpiecznych związków i szkodli-
wych substancji chemicznych zakazanych w stosowaniu (nie 
są też materiałami niebezpiecznym czy zakazanym). Mają 
postać pudru o granulacji max 0,3 mm i wilgotności max 5 %.

Sposób stosowania:
1. Nastroszyć sierść, a następnie posypać pudrem. 
2. Wcierać puder tak, aby cała sierść była pokryta równo-

miernie. 
3. Starannie wyczesać sierść zwierzęcia.

wyroby pielęgnacyjne
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AKYSZEK
Problem z niesfornymi kotami i psami dotyczy wielu miesz-
kań i ogrodów. Koty niszczą kwiaty w doniczkach, klombach 
lub rabatach. Psy „zaznaczają” młode iglaki i podkopują sa-
dzonki krzewów ozdobnych. W konsekwencji rośliny przesta-
ją rosnąć i usychają. Można skutecznie zniechęcić zwierzaki 
do odwiedzania tych miejsc. Kluczem do sukcesu jest zasto-
sowanie odpowiedniego preparatu odstraszającego.
AKYSZEK Pies/Kot to celulozowa zawieszka nasączona kom-
pozycjami zapachowymi zawierającymi specjalnie wyselek-
cjonowane olejki eteryczne o właściwościach skutecznie 
odstraszających koty i psy. Można ją stosować w pomieszcze-
niach oraz na zewnątrz.

Właściwości:
– skuteczne działanie odstraszające dzięki zawartym olejkom 

eterycznym,
– stopniowe uwalnianie substancji zapachowej,
– zapach rozprzestrzenia się w najbliższym otoczeniu wybra-

nego miejsca (w pr. ok. 1 m),
– produkt nie jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin,
– dla człowieka zapach jest słabo wyczuwalny,
– długi czas działania.

Sposób stosowania:
Kartonik zawiesić na wybranej roślinie, przedmiocie lub innym 

miejscu. W przypadku zalania wodą (np. deszcz) skontrolować 
i w razie potrzeby wymienić zawieszkę na nową.

AKYSZEK SPRAY ODSTRASZACZ KOTÓW/
PSÓW
Skuteczny preparat zapachowy odstraszający koty/psy 
z miejsc, gdzie wyrządzają szkody i gdzie nie powinny przeby-
wać. Zapach preparatu skutecznie zniechęca koty/psy do po-
zostawiania odchodów i zanieczyszczania terytorium. Spray 
można stosować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych 
jak i na zewnątrz.

Sposób stosowania:
W przypadku gdy powierzchnia jest zanieczyszczona należy 
przed zastosowaniem preparatu usunąć zanieczyszczenia, 
odchody i wyczyścić zabrudzoną powierzchnię. Butelkę 
wstrząsnąć i przekręcić otwór wylotowy tak, aby wskazywał 
„spray”. Rozpylić preparat po wybranych powierzchniach.

wyroby pielęgnacyjne
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KOCIA TRAWKA SZYBKOROSNĄCA jest profe-
sjonalnie opracowanym naturalnym dodatkiem do codzien-
nej kociej diety. Produkt zapewnia niezbędną ilość błonnika 
dla prawidłowego funkcjonowania kociego przewodu pokar-
mowego. Koty potrzebują świeżej trawy, żeby uzupełnić swoją 
dietę oraz by pozbyć się sierści, która zalega w przewodzie po-
karmowym kota. Zwierzęta które nie mają dostępu do świeżej 
trawki bardzo często obgryzają rośliny doniczkowe. Niestety 
olejki eteryczne lub środki ochrony roślin mogą prowadzić do 
silnego zatrucia zwierząt. Aby tego uniknąć należy podawać 
kocią trawkę w sposób najbardziej przystępny dla zwierząt.
Kocia trawka doskonale wspomaga funkcjonowanie ukła-
du pokarmowego. Zapewnia niezbędną ilość błonnika 
dla transportu masy pokarmowej w układzie pokarmo-
wym zwierząt. Zwierzęta spożywając trawkę nie zjada-
ją kwiatów, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia.

Składniki:
ziarna zbóż, podłoże mineralne, stabilizator wzrostu, żel 
krzemionkowy, naturalne nawozy.

Zalety:
Reguluje przemianę materii, usuwa z przewodu pokarmo-
wego niestrawione resztki pokarmu. Kocia trawka produ-
kowana jest w kilku odmianach w zależności od wielkości 
opakowania.

inne wyroby
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Zanotuj interesujące Cię pytania i zadzwoń pod infolinię 0801 000 370
koszt połączenia jak za połączenie lokalne
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