BANDA ANTI-ROS
A fost creata special pentru a preveni lingerea, muscarea sau chiar roaderea bunurilor din casa.
Produsul ideal, mai ales pentru proaspetii proprietari de catelusi care sunt speriati de aceasta noua postura.
Banda este deasemenea foarte eficienta si pentru pisicile care isi ascut gherutele pe mobila.
Este un produs unic, disponibil in benzi de spuma dublata, cu o lungime de 1, 5m, benzi ce pot fi
decupate in forma si marimea dorita pentru a putea fi lipite cu ajutorul benzilor adezive din pachet, pe
obiectele pe care doriti sa le protejati. Au fost efectuate teste care garanteaza faptul ca benzile nu dauneaza
suprafetelor mobilei.
Testele clinice au dovedit ca piperul rosu, oregano, pudra de lamaie si uleiul clove din compozitia
benzilor Anti- Ros sunt mult mai eficiente in prevenirea distrugerilor cauzate de animale de casa decat benzile
care au ca principal ingredient merisorul amar. In plus efectul asupra animalului este de lunga durata, mirosul
si gustul neplacut nepermitandu-i sa se mai apropie de obiectul asupra caruia s-a folosit banda Anti- Ros, iar in
majoritatea cazurilor nu a fost necesara decat o singura aplicare.

Avantajele Anti- Chew Strip in comparative cu alte produse repelente
Spray- urile cu gust de mar amar se vand in foarte multe pet shop-uri, insa credeti ca ele
chiar functioneaza? Spray- urile au fost create pentru a fi pulverizate pe anumite zone ale
corpului, piese de mobilier sau alte obiecte din casa pe care animalul le poate linge sau musca.
Toate aceste tipuri de spray contin solutii transparente pe baza de apa. Datorita transparentei lor,
este foarte greu de determinat daca produsul se mai afla aplicat pe zona cu probleme si daca
animalul va fi impiedicat sa o linga sau sa o muste. Banda Anti –Lins contine doar prafuri
naturale care pot fi observate prin fasa de material. Banda a fost special conceputa sa reziste mai
multe zile pe suprafata aplicata, inainte de a se dezlipi.

