PLASTURE PENTRU PREVENIREA LINGERII RANILOR
Un plasture inovator ce impiedica animalul sa linga, sa muste sau sa roada zonele ranite sau
iritate si protejeaza ranile impotriva intepaturilor de insecte, reducand astfel considerabil riscul de
aparitie a infectiilor.
Compozitia Plasturilor- amestec natural de piper rosu, oregano, pudra de lamaie si ulei clovedescurajeaza intr-o maniera sigura si efectiva animalul care doreste sa deranjeze rana sau iritatia, creand
astfel oportunitatea unei vindecari mai rapide. In afara de faptul ca se reuseste evitarea lingerii, muscarii
sau chiar roaderii ranilor, taieturilor si zgarieturilor, Plasturele este ideal si pentru reducerea gradului de
iritatie ce rezulta din anxietatea separarii, plictiseala sau alte probleme de comportament.
Plasturele este alcatuit dintr-un strat “curata si lipeste” asemenea plasturilor umani, cu adeziv
medical de inalta calitate, al carui efect de lipire dureaza pana la 5 zile. Ca ambalaj, este disponibil in
pachete de doua si sase bucati, iar in functie de dimensiuni sunt de trei categorii: mici, medii si marilatime standard 4 cm; lungime plasturi mici 10 cm, medii 13 cm si mari 16 cm.
Produsul a castigat in anul 2010 premiile Pet Industry Service Innovation si Retailer Choice
Awards.

BENZI PENTRU PREVENIREA LINGERII RANILOR STRIP Pro si STRIP Pro C
Benzi de leucoplast tratat ce impiedica animalul sa linga, sa muste sau sa roada zonele ranite sau
iritate si protejeaza ranile impotriva intepaturilor de insecte, reducand astfel considerabil riscul de
aparitie a infectiilor.
Compozitia benzilor- amestec natural de piper rosu, oregano, pudra de lamaie si ulei clovedescurajeaza prin gust si miros intr-o maniera sigura si efectiva animalul care doreste sa deranjeze rana
sau iritatia, creand astfel oportunitatea unei vindecari mai rapide. Se recomanda utilizarea produsului
mai ales pentru ranile post- operatorii. Se aplica in jurul ranii, de preferabil dupa tunderea sau
indepartarea parului din zona de contact cu pielea animalului.
Banda Strip Pro este alcatuita dintr-un strat “curata si lipeste” asemenea plasturilor umani, cu
adeziv medical de inalta calitate, al carui efect de lipire dureaza pana la 5 zile.
Banda Strip Pro C contine aceleasi ingrediente naturale ca si banda Strip Pro, insa adezivul
medical este mai puternic, si se foloseste in special pentru sustinerea ghipsului sau pansamentelor.
Banda Strip Pro si Banda Strip Pro C sunt disponibile in benzi farmaceutice cu lungime de 2.45m.

NURTURSALVE

Nurtursalve este un unguent inovator pentru catei, creat pentru calmarea durerilor provocate de nasul
uscat si pernutele crapate si pentru vindecarea acestor afectiuni.
Produsul contine ceara de albine, floarea soarelui, uleiuri de jojoba si eucalipt, alaturi de extrase
naturale din galbenele, tataneasa, echinacea, mirna, chaparral, guma benzoina si amestec de uleiuri esentiale.
Se utilizeaza ca balsam calmant prin aplicarea unei mici cantitati pe nasul sau pernutele afectate de
crapaturi. Nurtursalve protejeaza si incurajeaza vindecarea rapida a zgarieturilor minore, a muscaturilor de
insecte si a iritatiilor pielii.
• Amestec puternic si inovator de 6 plante proaspat recoltate, ce sunt lasate la uscat pentru 2
saptamani
• Uleiurile si ceara din compozitie sunt vehiculul transportator al amestecului de plante, in plus
conferind un adaos de hidratare
• Ierburile au proprietati de calmare a durerilor si mancarimilor
• Intareste rezistenta pielii de pe nas si de pe pernute
• Uscarea lenta a ierburilor permite extractia intregului spectru de uleiuri esentiale
• Nurtursalve protejeaza impotriva bataturilor
• Nu contine aditivi odorizanti
• Ceara de albine este utilizata in cantitati minime, doar cat sa permita unguentului atingerea
consistentei optime pentru a fi absorbit de piele.
• In cazul in care zona tratata ramane unsuroasa mai mult de cateva minute, inseamna ca ati
folosit prea mult unguent
• Ne straduim ca materialele pe care le utilizam pentru produsele noastre sa corespunda in
totalitate cu necesitatile de protejare a mediului inconjurator
• Produsul se obtine prin metode traditionale si naturale

AVANTAJE IN COMPARATIE CU ALTE PRODUSE:

Zgarda Elizabetana/ Zgarda E
Pe parcursul anilor zgarda Elizabetana a reprezentat solutia cea mai eficienta pentru a impiedica animalul sa isi
linga sau sa se scarpine in zonele corpului cu probleme sau cele operate chirurgical. Datorita aspectului sau
inestetic, majoritatea stapanilor de animale scot aceasta zgarda inainte de termen. Banda Anti-Lins reprezinta o
metoda mai interesanta si atragatoare de a impiedica lingerea si muscarea, mai ales datorita faptului ca nu
afecteaza in nici un fel mobilitatea si nivelul de activitate al animalului.

Costumatiile/ hainutele de protectie pentru animale
Hainele pentru protectie reprezinta unele dintre cele mai noi produse de pe piata impotriva lingerii sau muscarii
zonelor cu probleme. Conceptul acestora se bazeaza pe acoperirea corpului animalului cu un costum tratat
veterinar, ce va proteja ranile si zonele rase. Dezavantajul acestui produs este faptul ca nu poate acoperi
membrele si coada animalului. In functie de marimea animalului dumneavostra, exista o banda Anti- Lins care
se va potrivi perfect pe orice coada sau labuta.

Spray- urile cu gust amar
Aceste spray- uri 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.

