Commerciële informatie:

Pet Remedy kalmerende doekjes:
Helpt jouw dier onderweg te ontspannen!
USP’s:
- Helpt je huisdier te kalmeren, zonder te verdoven of te versuffen,
- Per stuk verpakt, dus makkelijk mee te nemen onderweg,
- Eenvoudig te gebruiken,
- Geschikt voor geluid-sensitieve dieren, die niet tegen het geluid van een spray
kunnen,
- Ideaal voor onderweg!
Wat is het en waar werkt het tegen?
De Pet Remedy kalmerende doekjes bevatten verschillende etherische oliën die
dieren op een natuurlijke manier kalmeren. De doekjes zijn handig voor geluidsensitieve dieren, die niet tegen het geluid van een spray kunnen. Je gebruikt
de biologische doekjes op dezelfde manier zoals je zou doen met de Pet Remedy
kalmerende spray door zachtjes te wrijven rond de snuit, onder de kin en op de
bovenkant van de borst van het huisdier. Dit is ook mogelijk bij paarden. Dit product
bevat geen feromonen.
Voor wie zijn de doekjes geschikt?
Eigenlijk voor alle huisdieren! Naast honden en katten kan Pet Remedy ook gebruikt
worden bij bijvoorbeeld vogels, konijnen, knaagdieren, reptielen en paarden.
Ideaal voor onderweg!
Deze kalmerende doekjes zijn ideaal voor onderweg, tijdens een wandeling of als je
met je dier gaat reizen. Ze zitten per stuk verpakt, waardoor je ze makkelijk mee kunt
nemen.
Wanneer kun je Pet Remedy gebruiken?
Heeft jouw hond of kat stress? Pet Remedy kan in alle stressvolle situaties gebruikt
worden. Denk hierbij aan:
• Bezoek aan de dierenarts,
• Wennen aan een nieuw thuis,
• Wennen aan nieuwe huisgenootjes / soortgenootjes,
• Tijdens het trainen (bijvoorbeeld puppytraining),
• Verlatingsangst,
• Stress veroorzaakt door vuurwerk.
Pet Remedy heeft een geschikt product voor elke situatie!
Naast de kalmerende doekjes, heeft Pet Remedy ook fijne sprays en een plug-in
verdamper om dieren op natuurlijke wijze te kalmeren. Er bestaan ook handige sets;
voor op vakantie, tegen vuurwerkstress en voor jonge dieren (puppy’s, kittens) die
een nieuw thuis krijgen. Alle producten van Pet Remedy helpen tegen stress bij
honden, katten en andere huisdieren.

