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Clear-the-Air гранули  

(Обезмирисител за домашни любимци) 

 

Предназначение: елиминира миризма на урина, изпражнения, на куче, цигарен дим, плесен 

и други неприятни миризми.  

 

Къде се прилага: в котешки тоалетни, клетки за животни, места за спане на домашни 

любимци, дрехи на кучета, килими, мокети, дървени подове, мебели, кожена тапицерия, 

дамаски на мека мебел, тапицерия на автомобили, каравани, яхти.  

 

Указания за употреба: отстранете изпражненията и попийте урината. Посипете гранулите 

върху килима, мокета, завивката, теракота, балатума, дюшемето или направо върху 

тапицерията на меката мебел или леглото на домашния любимец. Оставете да действа една 

нощ и почистете с прахосмукачка или изтупайте. Clear-the-Air гранули изсмуква миризмата 

от килима, подплатата и подподовата настилка. Посипете в тоалетната на домашния 

любимец за да елиминирате миризмата. Поставяйте по половин чаена чаша всеки път, когато 

сменяте или изгребвате тоалетната. Посипете по дъното на клетки за животни. Продуктът е 

безопасен за домашни любимци дори и при поглъщане. Принципно едно прилагане 

елиминира всички миризми; някъде може да се наложи повторна употреба. Една кутия 

покрива площ от около 11 м².  

 

Как действа: Много от продуктите за неутрализиране на миризма на пазара просто 

замаскират миризмата. Това значи, че те отделят химически вещества, за да прикрият лошата 

миризма и всъщност увеличават нивото на замърсителите във въздуха в стаята. Clear-the-Air 

гранули не замаскира миризмата, той просто я извлича от въздуха, като го оставя свеж и 

чист. Не е необходим директен контакт с източника на миризмата.Той действа като мощен 

магнит, който привлича миризмата, поглъща я, неутрализира я, и я капсулира в гранулите без 

да оставя никакъв аромат във въздуха. Clear-the-Air гранули е особено полезен за хора, които 

страдат от астма или имат алегрия към химически агенти, която се обостря от миризми.   

 

Защо е безопасен за деца и домашни любимци: Clear-the-Air гранули е направен от смес на 

природни минерали. Той е нетоксичен, неопасен, неалкален и биоразградим. Може да се 

използва безопасно в близост до деца и домашни любимци. Може да се поръсва в клетки на 

животни; той не би наранил домашния любимец дори и при поглъщане. Може да се посипва 

директно върху козината на домашния любимец, ако искате например да отстраните 

миризмата на куче.  

 

Къде се изхвърля: на местата за изхвърляне на битови отпадъци или просто го изсипете 

върху почвата в градината си. Продуктът е отлична почвена добавка поради високото си 

съдържание на азот.  

 

Състав: натриев алуминосиликат, природен минерал. Съдържа още силициев окис, 

алуминиев окис, калий, магнезий, калций, натрий и вода. Няма ограничение в срока на 

годност, ако се съхранява в оригиналната, неразпечатана опаковка. 

 

Производител: Earth Care Products, 2205 Elevado Road, Vista, CA92084, USA. 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ EООД, 1517 София, ул. “Бесарабия” № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, www.bugaway.info, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Опаковка: 14 oz (396 г) флакон. 


