ÚJ TERMÉK A PIACON A D.A.P. ÉS A FELIWAY
Mindkét termék hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, csak a
D.A.P. (Dog appeasing feromon) a kutyák, a FELIVAY pedig a
macskák részére kifejlesztett ELEKTROMOS PÁROLOGTATÓ.
Mindét termék speciális mesterséges feromont tartalmaz, amely
az anyakutya emlői közötti faggyúmirigyek, illetve a macska
pofatájék mirigyei által termelt természetes feromon szintetikusan
előállított változata, amely folyadék formájában az elektromos
párologtató révén a levegőbe kerül és megnyugtatja állatainkat.

A feromon
- szigorúan fajspecifikus, azaz a D.A.P csak kutyára, a
FELIWAY csak macskára hat
- az emberre egyáltalán nincs hatással
- eredményes
mivel
megteremti
az
állatokban
a
kiegyensúlyozottság és a biztonság érzését
- megszűnteti a vizeletspricceléssel, függőleges karmolással,
étvágycsökkenéssel
és
antiszociális
viselkedéssel
(agresszivitással) járó kórformákat
- megnyugtatja állatainkat, így eredményesen használható a
tűzijátékok kiváltotta szorongásos, illetve meneküléssel és
pánikrohammal járó kórformák esetében is
- érvényesül mind a kölyök, mind a felnőtt egyedekben, pozitívan
alakítva az állatok érzelmi állapotát, és az állatok emberhez
fűződő viszonyát is
- érzelmi stabilitást biztosít a kölyköknek, így nagyobb
bátorsággal indulnak neki a „nagyvilágnak”
- elősegíti a szocializációt, így ha a családba új jövevény (új
kutya, vagy macska) érkezik, csökkenti a jövevény félénkségét,
de csökkenti a többi állat iránta érzett agresszivitását is
- a lakásfelújítás, festés stb. miatt idegen, vagy idegennek tűnő
lakást segít könnyebben birtokba venni, megelőzve így a
vizeletspricceléssel járó kellemetlenségeket

A készülék
- egyszerűen használható,
- kezelése nem igényel gyakorlatot csak a konnektorhoz kell
csatlakoztatni
- műanyagból készült, könnyű, nem törik el
- esztétikus
- utántöltővel rendelkezik, így a készüléket magát nem kell
minden alkalommal megvásárolni, egy töltet egy kb. 50-70 m2es zárt terület (szoba) légterére elegendő
- folyamatosan működtethető, így egy flakon utántöltő folyadék
átlagosan 4 hétig jó, a levegőbe került folyadéknak nincs ránk
nézve kellemetlen hatása
A
készítmények
a
rendelőben
megrendelhetőek,
megvásárolhatóak. További információért forduljon a
állatorvoshoz.
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