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EASY CLEAN ŻWIREK SODOWY
4 kg; 9,1 kg.

EASY CLEAN MEGA WYDAJNY
9,1 kg.

EASY CLEAN BABY POWDER
7 kg; 15 kg.

EASY CLEAN LOW TRACK
9,1 kg.

ZAPACH PURRFECT SCENTS
190 g.

       Produkt całkowicie naturalny stworzony w 100% z kanadyjskiego bentonitu sodowego, który znany jest ze 
swoich wysoce chłonnych właściwości. Na rynku dostępnych jest wiele żwirków bentonitowych, jednak nasz 
wyróżnia fakt, że zawarty w nim sód jest naturalnym pierwiastkiem, który posiada działanie podobne do gąbki. 
Daje to szybsze i efektywniejsze wchłanianie cieczy oraz brzydkich zapachów. Wysokie właściwości zbrylające 
sprawiają, że codzienne sprzątanie kuwety jest dziecinnie proste. Wystarczy zebrać zbrylony żwirek i wyrzucić 
do kosza. Pozostałą część można spokojnie użytkować dalej, nie obawiając się brzydkiego zapachu. Żwirki Easy 
Clean są niezwykle ekonomiczne i łatwe w użyciu, a ich naturalność sprawia, że są bezpieczne dla kota.

Wybierając żwirki Easy Clean masz pewność, że używasz produktów najwyższej jakości, które Twój kot pokocha.

Produkt całkowicie naturalny,  bezzapachowy 
stworzony w 100% z kanadyjskiego bentonitu 
sodowego. Żwirek Easy Clean nie nosi się i nie pyli, 
łatwo się zbryla i neutralizuje brzydkie zapachy.

Produkt całkowicie naturalny, wzbogacony 
o absorbującą nieprzyjemny zapach sodę 
oczyszczoną stworzony w 100 % z kanadyjskiego 
bentonitu sodowego. Żwirek Easy Clean nie 
nosi się i nie pyli, łatwo się zbryla i neutralizuje 
brzydkie zapachy.

Charakteryzuje się delikatnym zapachem pudru 
dla niemowląt. Produkt całkowicie naturalny, 
stworzony w 100% z kanadyjskiego bentonitu 
sodowego. Żwirek Easy Clean nie nosi się i nie pyli, 
łatwo się zbryla i neutralizuje brzydkie zapachy.

Większe granulki tego produktu sprawiają, że nie 
przyczepia się do łap kota, a żwirek nie roznosi się 
i okolica kuwety pozostaje czysta i świeża. Produkt 
całkowicie naturalny, bezzapachowy stworzony 
w 100% z kanadyjskiego bentonitu sodowego. 
Żwirek Easy Clean nie nosi się i nie pyli, łatwo się zbryla 
i neutralizuje brzydkie zapachy.

Zapachy PurrFect Scents to doskonały dodatek 
do żwirku bentonitowego Easy Clean. Wystarczy 
już niewielka ilość aby kuwetę naszego kota 
zamienić w lawendowe pole, zielony las czy 
odświeżyć  zapachem morskiej bryzy. 

WYPRÓBUJ!

ŻWIREK DIAGNOSTYCZNY LIFE MATE
9,1 kg.

Life Mate został stworzony w celu wczesnego ostrzegania 
o ewentualnych problemach zdrowotnych Twojego 
kota. Dodatkowo jest to produkt całkowicie naturalny, 
bezzapachowy stworzony z kanadyjskiego bentonitu 
sodowego, który znany jest ze swoich wysoce chłonnych 
właściwości. Zmiany w moczu kota utrzymujące się 
dłużej niż 3 dni kontroluj z weterynarzem. 


