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ECOPET

ECOPET
EcoPet is een geur- en vlekverwijderaar tegen geur en vlekken van huisdieren. EcoPet is een 100% natuurlijke bio-spray die
onaangename geurtjes en ongewenste vlekken verwijdert op plaatsen waar huisdieren verblijven zoals kattenbakken, hondenmanden en
kooien van knaagdieren. EcoPet verwijdert ook geur en vlekken van
uitwerpselen en braaksel in vloerkleden, dekens, meubels en textiel.

| Stap 3

In tegenstelling tot de gewone “luchtverfrisser” verwijdert en neutraliseert
EcoPet de ongewenste geur op basis van natuurlijke enzymen in plaats van
deze met een geparfumeerde en schadelijke lucht te maskeren. EcoPet is
milieuvriendelijk en niet schadelijk voor mens en dier.

ECOPET IS UITERMATE GESCHIKT VOOR ASTMAPATIENTEN EN VOOR
MENSEN DIE BIJVOORBEELD OVERGEVOELIG ZIJN VOOR GEUR.

VOOR ALLE ECODOR PRODUCTEN IS HET VOLGENDE VAN TOEPASSING

Niet
geparfumeerd

| Stap 2

Geur & vlekken
weg

Biologisch
afbreekbaar

GEBRUIK
Voor het verwijderen van geur: Spray royaal in de ruimte of direct
op de geurbron. Voor het verwijderen van vlekken: U hoeft enkel
de vlek te besproeien, 1 minuut laten inwerken en na te wrijven
met een schone droge doek.

| Stap 1

| Stap 1: Uw leefomgeving ruikt onprettig

VERKRIJGBAAR IN

VERKOOP
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Ecodor producten zijn online en
via diverse (dieren) speciaalzaken
te verkrijgen. Kijk voor verkooppunten op:

Verpakking
Doos a 12 flacons

www.ecodor.nl

naar/door dieren.
| Stap 2: Spray EcoPet in de ruimte en
laat de enzymen vermengen met
de geur moleculen. De enzymen
zorgen voor een versnelde afbraak
van de stank.
| Stap 3: D
 e ruimte ruikt snel weer fris.
| 2 in 1:  Laat uw dier stinkende vlekken
achter, verwijder deze dan door
EcoPet op de vlek te spuiten en
deze na 1 minuut af te nemen.

