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Super Benek Corn Cat 35L - 22kg żwirek dla kota
Cena

99,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

SB.Corn.Naturalny

Producent

Super Benek - Certech

Opis produktu
Seria żwirków Kukurydzianych nowej generacji, bez dodatków chemicznych.
Podłoża charakteryzują się: mega wydajnością, ograniczonym wynoszeniem poza kuwetę, wyjątkową skutecznością w
pochłanianiu nieprzyjemnych zapachów i tworzeniem niezwykle zwartych bryłek, które można usuwać drogą sanitarną. Żwirki
tej serii są w 100% naturalne oraz biodegradowalne, a także bezpieczne dla kota w przypadku spożycia.
Żwirek o naturalnym, delikatnym zapachu kukurydzy. Charakteryzuje się drobnym uziarnieniem i dużą gęstością właściwą, co
zapewnia wysoką wydajność produktu. Odpowiedni ciężar ziaren jest przyczyną ograniczenia wynoszenia żwirku poza obszar
kuwety. Doskonale akceptowany przez wszystkie koty.
Żwirek dla kotów Super Benek Corn Cat – Kukurydziany, Zbrylający
Idealne podłoże dla kotów dorosłych i kociąt, a także dla królików, gryzoni i ptaków. Podłoże wyprodukowane na bazie
naturalnego surowca bez dodatków chemicznych. Przyjazny dla środowiska i zwierząt. Ulega całkowitej biodegradacji.
Doskonale pochłania wilgoć i nieprzyjemne zapachy zapewniając poczucie komfortu i niezbędną higieną. Zużyte podłoże
można usuwać drogą sanitarną. Produkt 100% naturalny.
Skład: materiał pochodzenia roślinnego.
Cechy:
Bezzapachowy, zbrylający, pochłania wilgoć, doskonale się zbryla, usuwa zapachy
Składniki: Materiał pochodzenia roślinnego

Przechowywanie: Przechowywać w miejscach suchych, w temperaturze otoczenia

Usuwanie: Można usuwać drogą sanitarną
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Parametry:
Kukurydziany
Zbrylający
Bezzapachowy - Naturalny zapach
Pochłania nieprzyjemne zapachy
Usuwany drogą sanitarną
Ekologiczny

Opis z etykiety
Żwirek dla kotów Super Benek Corn Cat – Kukurydziany, Zbrylający
Idealne podłoże dla kotów dorosłych i kociąt, a także dla królików, gryzoni i ptaków. Podłoże wyprodukowane na bazie
naturalnego surowca bez dodatków chemicznych. Przyjazny dla środowiska i zwierząt. Ulega całkowitej biodegradacji.
Doskonale pochłania wilgoć i nieprzyjemne zapachy zapewniając poczucie komfortu i niezbędną higieną. Zużyte podłoże
można usuwać drogą sanitarną. Produkt 100% naturalny. Skład: materiał pochodzenia roślinnego.
- doskonale się zbryla
- pochłania zapachy
- można usuwać drogą sanitarną
- ulega biodegradacji
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