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Żwirek uniwersalny drewniany Higio 7 l
 

Cena: 22,76 PLN

Opis słownikowy

Producent PARTNER IN PET

Opis produktu
 

Higio Żwirek dla kota drewniany niezbrylający 7 l

Marka
Higio

Cechy
wyjątkowa wydajność, można usuwać drogą sanitarną, wyjątkowo lekki, naturalny

Marka standaryzowana
Marka: Higio

Adres firmy
ul. Szamocka 8 Warszawa 01-748

Opis produktu
Żwirek Drewniany niezbrylający Uniwersalny żwirek drewniany Higio może być
stosowany jako ściółka dla zwierząt domowych takich jak koty, ptaki, chomiki, świnki
morskie, króliki czy szynszyle. Został wyprodukowany z mikrowłókien drewna
sosnowego i świerkowego bez dodatków chemicznych czemu zawdzięcza swój
naturalny drewniany zapach. - Skutecznie wiążący i neutralizujący zapachy - Wyjątkowo
chłonny - Niezbrylający i niepylący - W 100% biodegradowalny - Przyjazny dla

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
https://szybkikoszyk.pl/zwirek-uniwersalny-drewniany-higio-7-l.html
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

środowiska i zwierząt

O marce
Higio to marka wysokiej jakości ekologicznych żwirków dla kotów. Żwirek drewniany to
uniwersalny żwirek o naturalnym zapachu, wyprodukowany z mikrowłókien drewna
sosnowego i świerkowego. Posiada atest PZH, nie pyli, skutecznie wiąże nieprzyjemne
zapachy, jest w 100% biodegradowalny, przyjazny dla środowiska i zwierząt, jest też
wyjątkowo chłonny. Może być stosowany jako ściółka dla zwierząt domowych takich
jak koty, ptaki, chomiki, świnki morskie, króliki czy szynszyle.

Nazwa firmy
PARTNER IN PET FOOD POLSKA Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: - Wybierz kuwetę najlepiej odpowiadającą potrzebom Twojego pupila. -
Wypełnij ją równomiernie żwirkiem do wysokości 4-5 cm - Odchody stałe najlepiej
usuwać na bieżąco przeznaczoną do tego celu łopatką. - Braki uzupełniać taką ilością
żwirku Higio jaka została usunięta. - Po każdym użyciu żwirku należy umyć ręce.
Uniwersalny żwirek drewniany można usuwać drogą sanitarną.

Przechowywanie
Żwirek Higio przechowuj w suchym i zacienionym miejscu, w dodatniej temperaturze.
Produkt nie ulega przeterminowaniu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
7

Jednostka (tekst opisowy)
l

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Litrów
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Rodzaj opakowania
Typ: Torba papierowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 7

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 413
Wymagana szerokość na półce: 267
Wymagana głębokość na półce: 147

Waga
Waga brutto: 3608

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 413
Szerokość: 267
Głębokość: 147

Adres zwrotny
PARTNER IN PET FOOD POLSKA Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 Warszawa 01-748 Więcej
informacji o produkcie: info.pl@ppfeurope.com

Adres dystrybutora
PARTNER IN PET FOOD POLSKA Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 Warszawa 01-748 Więcej
informacji o produkcie: info.pl@ppfeurope.com

Email kontaktowy
info.pl@ppfeurope.com

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Żwirek dla kota drewniany niezbrylający
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