Rekomendowany
przez lekarzy
weterynarii

Pieczęć
uznania

Nasi klienci wiedzą
o tym doskonale!

Początkowo Urine Off powstało w odpowiedzi na potrzeby rynku
hodowców drobiu, aby pomóc im skutecznie walczyć z nieprzyjemnymi zapachami odpadów poprodukcyjnych. W 2003 r., po
ponad trzyletnich pracach badawczych opracowano specjalne
formuły dla małych zwierząt, a Urine Off zostało wprowadzone
do sprzedaży detalicznej oraz instytucjonalnej. Dziś obecne jest
na ponad 30 rynkach świata.
Tradycyjne odplamiacze usuwają składniki moczu, ale nie
niszczą jego podstawowego komponentu – kwasu moczowego.
Większość domowych środków do czyszczenia plam pochodzących z moczu maskują nieprzyjemne zapachy lub też usuwają je
tylko na jakiś czas. W przeciwieństwie do nich, Urine Off „zjada”
białko oraz kryształy kwasu moczowego usuwając tym samym
przyjazne rozwojowi bakterii środowisko. Oznacza to, że Urine Off
całkowicie usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy poprzez eliminację głównego składnika moczu, jakim jest kwas moczowy.
Nasze produkty nie zawierają alkoholu, etanolu oraz czynników
odwadniających, spełniają unijne standardy dotyczące biodegradacji i są przyjazne środowisku, a wszystkie opakowania nadają
się do recyklingu.
Dzięki najwyższej jakości produktom Urine Off, szczegółowym
instrukcjom stosowania oraz świetnie działającemu Serwisowi
Obsługi Klienta gwarantujemy Państwu całkowite i skuteczne
pozbycie się plam i zabrudzeń oraz wyjątkowo nieprzyjemnego
zapachu moczu.
Dzięki zastosowaniu technologii bioenzymatycznej nasze
produkty doskonale czyszczą plamy z moczu oraz eliminują
nieprzyjemne zapachy. Jednocześnie, dzięki zawartości blokera
feromonów zapobiegają odruchowi znakowania terenu przez
naszego ulubieńca. Idealne do czyszczenia kocich kuwet, klatek
małych zwierząt domowych, zabrudzonych moczem ścian,
dywanów, wykładzin, tapicerek, mebli, każdego rodzaju podłóg
i innych tego typu powierzchni.

„Urine Off nie maskuje plam
i nieprzyjemnych zapachów, ten
produkt całkowicie je eliminuje”.
Dr Adam Cohen-Lakewood
Ranch Animal Hospital
„Użyłam Urine Off do umycia
drewnianych podłóg, aby pozbyć
się zapachu mojego psa, i ten
produkt jest naprawdę niesamowity. Widzisz jak działa, kiedy
wokół ciebie jest czysto”.
Jennifer B. – New York, NY
„Bezustannie wypróbowywałam
inne produkty – bezskutecznie.
I wtedy użyłam Urine Off.
Wszelkie ślady plam i brzydkich
zapachów zniknęły. Wasz produkt
jest wart każdego wydanego
centa!”.
Laura W. – Indianapolis, IN
„Dzięki Urine Off usunęłam
z mojego dywanu wszystkie
zabrudzenia i plamy.
Przywróciłam mu pierwotną
biel!”.
Gina P. Bradenton, FL
„Nie mogę przestać polecać
Urine Off wszystkim, którzy
szukają doskonale działającego
produktu”.
Janet K. Bath&Biscuits St.
Petersburg, FL
„Bardzo Wam dziękuję za
cudowny produkt, który działa
tam, gdzie inne produkty nie są
w stanie”.
Pam S. – Murraysville, WV

Instytutu Wykładzin i Dywanów

www.urineoff.pl
Wyłączny dystrybutor produktów Urine Off:
ROLVET J. i B. Napierała Sp. j.
ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek
tel.: 061 44 12 200, fax: 061 44 12 213
e-mail: rolvet@rolvet.pl, www.rolvet.pl

Nareszcie… Coś, co
naprawdę działa!

Metoda
eliminowania
nieprzyjemnych
zapachów
Molekuły kwasu
moczowego
osadzone na
włóknach dywanu.

• Polecana przez lekarzy
weterynarii
• Rozkłada kryształy kwasu
moczowego, eliminuje naturalną
przyczynę wyzwalania odruchu
„znakowania” terenu
• Likwiduje wszystkie znaczące
składniki moczu
• Likwiduje zabrudzenia moczem,
nie tylko świeże, ale również te
stare, zastałe
• Bezpieczny przy użyciu
w otoczeniu ludzi i zwierząt

Wnikanie Urine Off
w poszczególne
warstwy wykładziny
aż do samego
podłoża.

• Bezpieczny w stosowaniu na
każdej powierzchni

Pet Products

Koty i kocięta

Psy i szczenięta

Małe zwierzęta

Zorb-It-Up!

Stawia czoło nawet najsilniejszym
i najbardziej nieprzyjemnym
zapachom. Zawiera bloker feromonów, zapobiegający odruchowi
„znakowania” terenu.

Produkt doskonale
czyści klatki
małych zwierząt.
Działa również na
mocz fretek.

• Posiada certyfikat
Amerykańskiego Instytutu Koców
i Dywanów

Wilgotne chusteczki

Przyspiesza domową tresurę
i pozwala utrzymać dom
w idealnej czystości. Eliminuje
naturalną przyczynę wyzwalania
odruchu znakowania terenu.

Puder, który po
zastosowaniu
na zabrudzenie
przybiera postać
żelu. W szybki
i łatwy sposób
usuwa również
plamy z wymiocin
lub biegunki.

Chusteczki do usuwania brudu i nieprzyjemnych
zapachów.
Hipoalergiczne chusteczki, dzięki którym w szybki
i łatwy sposób zadbasz o czystość swojego pupila.
Idealne do czyszczenia kuwet.

Urine Off rozkłada
kryształy kwasu
moczowego, trwale
eliminując źródło
powstawania plam
i nieprzyjemnych
zapachów.

Latarka do lokalizacji
niewidocznych gołym okiem
plam i śladów moczu

Pozwala na odnalezienie wszystkich
plam i zabrudzeń z moczu
niewidzialnych gołym okiem.
Rewolucyjna technologia pozwala
na natychmiastową lokalizację
i eliminację nawet najmniejszych
plam moczu.

Opakowanie uzupełniające

Opakowanie uzupełniające

To wygodne rozwiązanie pozwalające obniżyć koszt zakupu. Produkt
został zapakowany w 18,75 l (5-galonowy) dozownik z wymiennym
wkładem. Pusty wkład należy usunąć i wyrzucić, a następnie
wymienić na nowy i napełnić wodą. System zawiera trwale zamontowany dozownik oraz torbę wkładów wymiennych, które pozwalają
zaoszczędzić miejsca oraz chronić w ten sposób środowisko
naturalne, ograniczając ilość zużytych opakowań.
Pojemność każdego wkładu – 18,75 l.
Każdy zestaw zawiera 4 wymienne wkłady.
Urine Off stosuje wysoko zaawansowaną technologię bioenzymatyczną i całkowicie eliminuje plamy moczu oraz nieprzyjemne
zapachy!
Produkty Urine Off są numerem jeden wśród środków usuwających plamy moczu rekomendowanych przez lekarzy weterynarii.
W przeszłości, plamy moczu psów i kotów były niemal niemożliwe
do usunięcia. Teraz, dzięki produktom Urine Off można wyeliminować je praktycznie całkowicie z każdej powierzchni.
Być może myślisz, że to świetnie brzmi, ale zastanawiasz się czy
na pewno działa? Cóż, jeśli ufasz opinii profesjonalistów mających
na co dzień do czynienia ze zwierzętami – to tak – bądź pewien, że
to działa! Urine Off jest bowiem produktem oficjalnie stosowanym
przez uczestników Crufts – największej i jednej z najbardziej prestiżowych na świecie wystaw psów rasowych (odnotowanej w Księdze
Rekordów Guinessa!).

