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Żwirek dla kota bentonitowy zapach naturalny Higio
Compact 5 l
 

Cena: 18,73 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

14 sztuk

Producent PARTNER IN PET

Opis produktu
 

Higio Compact Żwirek dla kota bentonitowy zapach naturalny 5 l

Marka
Higio

Cechy
produkt z atestem PZH, wyjątkowa wydajność, doskonale się zbryla, błyskawicznie
neutralizuje zapachy, nie pozostawia śladów

Marka standaryzowana
Marka: Higio

Podmarka
Podmarka: Compact

Adres firmy
ul. Szamocka 8 Warszawa 01-748

Opis produktu
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Żwirek bentonitowy Compact Naturalny Żwirek wyprodukowany z naturalnego
bentonitu najwyższej klasy. Zapewnia doskonałą wydajność i chłonność wilgoci. Dzięki
bardzo dobrym właściwościom zbrylającym pozwala na utrzymanie kociej toalety
zawsze higienicznie czystej. Starannie wyselekcjonowane drobne granulki nie pylą i są
delikatne dla łapek Twojego pupila. Dodatkowo ma naturalny zapach oraz jasnoszary
kolor nadający mu estetyczny wygląd. - Skutecznie wiążący i neutralizujący zapachy -
Doskonale zbrylający i niepylący - Wyjątkowo chłonny i wydajny - Ekologiczny i
biodegradowalny - Delikatny dla kocich łapek Regularna frakcja podstawowa 0,7-2 mm
Produkt posiada atest PZH.

O marce
Higio to marka wysokiej jakości doskonale zbrylających się, ekologicznych żwirków dla
kotów. Dzięki starannie wyselekcjonowanej drobnej frakcji są wydajniejsze niż inne
żwirki dostępne na rynku. Posiadają atest PZH, nie pylą oraz nie przyklejają się do
kocich łapek, a otoczenie kuwety pozostaje czyste. Błyskawicznie neutralizują
nieprzyjemne zapachy i ulegają zbryleniu. Żwirki bentonitowe i drewniane pochodzą z
naturalnych źródeł i są produktami ekologicznymi. Nasze żwirki cechuje wyjątkowa
wydajność gdyż ich wodochłonność wynosi ponad 700%. Żwirki bentonitowe Higio
dostępne są w pięciu zapachach: Baby Powder, bryzy oceanu, kwitnącej lawendy,
świeżej trawy oraz o zapachu naturalnym.

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

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: - Kocią toaletę wypełnić równomiernie żwirkiem do wysokości 5-6 cm. -
Zbrylony żwirek usuwać codziennie łopatką. Nie ma potrzeby wymiany całej zawartości
kuwety. - Odpady wyrzucać do kosza na śmieci. - Braki uzupełniać taką ilością żwirku
Higio jaka została usunięta. Żwirku bentonitowego nie należy usuwać drogą sanitarną!
Grozi to niedrożnością kanalizacji.

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

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Rozmiar opakowania
5

Jednostka (tekst opisowy)
l

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Litrów

Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 5

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 398
Wymagana szerokość na półce: 207
Wymagana głębokość na półce: 123

Waga
Waga brutto: 4672

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 398
Szerokość: 207
Głębokość: 123

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
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Email kontaktowy
info.pl@ppfeurope.com

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Żwirek dla kota bentonitowy
Wariant: zapach naturalny
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