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ANIBIO tic - clip Antiparazitný
prívesok

? až 2 roky ochranný ú?inok ? vode odolný ? bez zápachu ? pre krátko i dlhosrsté zvieratá ? neobsahuje žiadne jedovaté látky ? de?om
neškodný ? vhodný i pre šte?atá

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena po z?ave
Predajná cena23,12 €
Ušetríte

Otázka k produktu
VýrobcaAnibio
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ANIBIO tic - clip Antiparazitný prívesok

Popis produktu Tic – clip - bioenergizovaný prívesok na ochranu pred klieš?ami a blchami, nie len pre zvieratá*... Neobsahuje žiadne jedovaté
látky ...
? až 2 roky ochranný ú?inok
? vode odolný
? bez zápachu
? pre krátko i dlhosrsté zvieratá
? neobsahuje žiadne jedovaté látky
? de?om neškodný
? vhodný i pre šte?atá
Ako porozumie? tomu, ?o v skuto?nosti ale nevidíme
Tak ako u homeopatických prípravkov, nevidíme bioenergetický náboj, pri?om je potvrdený ich pozitívny ú?inok, tak sa v posledných rokoch
(uvedenie na trh v r. 2000) potvrdzuje tiež ú?innos? tic – clip.
Ú?inok
Na použitie aktivovaný prívesok tic – clip v špeciálnom povlaku s vysokým vyžarovacím potenciálom a kapacitou “drží“ bioenergetický náboj. V
okolí prívesku a tým i v okolí jeho nosite?a (pes, ma?ka, bez oh?adu na ve?kos?, ?i druh srsti) je vytvorené bioenergetické pole, ktoré odpudzuje
kliešte a blchy. Po aktivácii trvá 3, max. 5 dní, kým sa vytvorí dostato?ná ochrana. V ojedinelých prípadoch môže nasta? zníženie ú?inku tic –
clip napríklad ak má zviera oslabenú imunitu, v období hárania, alebo po o?kovaní.
Použitie
Prívesok tic – clip spolu s obomi pribalenými krúžkami upevnite na obojok alebo postroj (materiál nehrá žiadnu rolu). Tak isto nie je podstatné,
kde a ako bude prívesok tic – clip upevnený. Pre ma?ky a malých psov (do 15 kg) sta?í použi? len jeden krúžok.
... a takto to urobíme:
* vyberte prívesok tic-clip z plastového obalu s dvomi krúžkami a pospájajte ich
* pripevnite teraz aktivovaný prívesok napríklad na obojok alebo postroj. Pokial má zviera registra?nú známku, alebo prívesok o o?kovaní a
pod., oto?te tic-clip tak, aby strana s hviezdi?kou bola vidite?ne
* ochrana bude ú?inná behom 3 – 5 dní
Tip: Aktivovaný tic-clip môže po?as nosenia niekedy naakumulova? statický náboj z okolia alebo od nosite?a, ktorý nie je vždy pozitívny. Preto
je odporú?ané a dôležité približne raz za tri týždne podrža? prívesok pod te?úcou vodou (netreba ho vtedy dáva? pre? z obojku)
Dôležité
Vždy použite len pribalené krúžky, nako?ko tieto sú tiež bioenergizované. Od momentu, kedy nasadíte krúžok(ky) na prívesok, bude tic – clip
aktívny po dobu 2 roky. Po uplynutí tejto doby je potrebné prívesok vymeni? za nový. Aby bola zaistená ochrana, prívesok musí by? po?as d?a
na obojku ale na noc ho môžete bez problémov odloži?.
Tip Pre zvýšenie ú?innosti ochrany pred klieš?ami a blchami odporú?ame používa? stravový doplnok ANIBIO tic – off.
*Poznámka V Nemecku sú tiež dobré skúsenosti s použitím prívesku tic – clip pri ochrane detí proti klieš?om v tzv. lesných škôlkách

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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