ZENSYLK DYFUZOR + WKŁAD Z FEROMONAMI
Uczyń swój dom strefą komfortu dla Twojego kota
ZALECENIA DO STOSOWANIA
ZenSylk dyfuzor pomaga kotu w każdym wieku stworzyć przyjazne otoczenie, pomagając
mu uporać się ze zmianami lub innymi problematycznymi sytuacjami, z którymi sobie
nie radzi.
Kot jest zwierzęciem terytorialnym i będzie w sposób naturalny znakował swoje otoczenie, w
którym czuje się bezpiecznie i komfortowo. Pocieranie pyszczkiem o meble, ściany i inne
przedmioty pozostawia na tych powierzchniach feromony w celu rozpoznawania otoczenia.
W nowych miejscach lub po zmianach w znajomym środowisku takich oznakowań brakuje.
Feromony zastosowane w ZenSylk dyfuzor są analogiem kocich feromonów policzkowych,
które koty naturalnie wytwarzają. Mogą one wspomóc kota w otrzymywaniu
uspokajających i ciągłych sygnałów, że otoczenie jest przyjazne i bezpieczne, niezależnie
czy miejsce jest nowe czy dotychczasowe. Jest to szczególnie ważne wprowadzając kota
do otoczenia po raz pierwszy. ZenSylk dyfuzor może być także stosowany w takich
sytuacjach jak znakowanie moczem, drapanie, miauczenie, zawodzenie zmniejszając
ogólne poczucie niepokoju.
ZenSylk dyfuzor pozwala Twojemu kotu poczuć się komfortowo i spokojnie w naszym
współczesnym środowisku i stylu życia.
UŻYWANIE ZENSYLK DYFUZOR
ZenSylk dyfuzor może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z doustnymi
produktami behawioralnymi takimi jak kapsułki czy kąski Zylkene, które pomagają
pupilom radzić sobie w obliczu niepokojących sytuacji lub z wyzwaniami takimi jak zmiana
w ich codziennej rutynie. ZenSylk dyfuzor może także być używany łącznie z ZenSylk
spray (do stosowania na legowisko lub meble, które kot lubi). ZenSylk dyfuzor może być
stosowany dla kociąt i dorosłych kotów. Uwalniany zapach może częściowo kojarzyć się z
zapachem świecy. Nie powoduje sedacji u kota i nie wpływa na inne gatunki zwierząt ani
na ludzi przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.
ZenSylk dyfuzor powinien być stosowany w pomieszczeniach, w których kot spędza
większość swojego czasu. Dyfuzor jest skuteczny na powierzchniach do 70 m2.
Dla większych powierzchni można użyć kilku dyfuzorów.
Stosuj nieprzerwanie.
Nie wyłączaj go.
Po 30 dniach stosowania wymień zbiornik płynu na nowy ZenSylk wkład uzupełniający.
Część elektryczna ZenSylk dyfuzor może być używana wyłącznie z oryginalnymi
ZenSylk wkładami uzupełniającymi.

SKŁAD
Analog kociego feromonu policzkowego F3 ................................................................2%
Węglowodór izoparafinowy do ..................................................................................100 g
OSTRZEŻENIA
Należy stosować wyłącznie podłączone bezpośrednio do gniazdek elektrycznych. Nie
stosować w rozgałęźnikach, przedłużaczach, adapterach i konwerterach. Zmieniać
urządzenie elektryczne co 6 miesięcy.
Niniejsze urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby z ograniczeniami fizycznymi,
czuciowymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one pod
nadzorem i zostaną przeszkolone w zakresie stosowania urządzenia, zasad bezpieczeństwa
i ryzyka z tym związanego.
Dyfuzor jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z ZenSylk wkład uzupełniający.
Użycie innych substancji może grozić zatruciem lub pożarem. Vetoquinol® nie będzie
odpowiadał za zniszczenia, zranienia czy słabą skuteczność spowodowaną użyciem innych
wkładek w dyfuzorach Vetoquinol®.
Urządzenie ma gorącą powierzchnię do parowania aktywnego czynnika, której nie powinno
się dotykać podczas stosowania.
NIE WŁĄCZAĆ poniżej innych urządzeń elektrycznych, pod lub blisko mebli ani pod
wystającymi ze ściany obiektami.
Zachować MINIMALNĄ WOLNĄ PRZESTRZEŃ nad dyfuzorem = 1,20 m (4 ft).
Inaczej może zostać zaburzona lub zablokowana dyfuzja produktu co może prowadzić do
powstawania plam. Unikać stosowania w pobliżu otwartych okien, drzwi, w przeciągach,
ponieważ zmniejsza to skuteczność dyfuzora. NIE zanurzać w wodzie. NIE załączać do góry
dnem. Produkt podlega regulacjom unijnej Dyrektywy 2012/19/EU w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Celem tej dyrektywy jest zmniejszenie
ilości wytwarzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zachęcanie do ponownego
używania, recyklingu lub odzyskiwania.
.
UWAGA:
Zawiera: węglowodory C14-C19, izoalkanowe i pierścieniowe, <2% aromatycznych. Po
połknięciu lub dostaniu się do dróg oddechowych może stanowić zagrożenie dla życia.
PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Przeczytać ulotkę przed użyciem. W
przypadku konieczności konsultacji medycznej zaleca się mieć przy sobie
opakowanie lub ulotkę. JEŚLI POŁKNIĘTO: natychmiast zadzwonić do OŚRODKA
INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEj lub lekarza. NIE wywoływać wymiotów.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Usuwać zawartość / pojemnik do pojemnika na
substancje niebezpieczne lub w specjalnym punkcie.

