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НЕЗАМIННI РIШЕННЯ

для чистоти та гiгiєни будинку,
в якому живуть домашнi тварини

MADE
IN IUSA
M ADE
N THE U

НАПОВНЮВАЧ ДЛЯ КОТЯЧИХ ТУАЛЕТІВ

ексклюзивна технологія нейтралізації неприємного запаху

1. ЗАХОПЛЕННЯ
МОЛЕКУЛ ЗАПАХУ

Тварини як діти, тому турбота про них вимагає використання
високоякісних, ефективних і безпечних засобів.

Супер абсорбуючий 30-ти денний наповнювач
для котячих туалетів
Ми обожнюємо котів, але давайте подивимось правді в
очі, жоден з нас не хотів би, щоб його будинок пахнув як
брудний котячий лоток.

У 1978 році «Бремтон Компані» (Техас, США) почала виробляти високоякісну
продукцію, для догляду та прибирання за домашніми вихованцями.

До того ж, використання всіх засобів з лінійки Simple Solution® в присутності
дітей і тварин є абсолютно безпечним!
Ми впевнені в якості, ефективності та безпечності нашої продукції, до того
ж, ці переконання підкріплені багаторічною довірою і любов’ю наших шановних клієнтів, які обрали бренд Simple Solution® для догляду за своїми улюбленими чотирилапими вихованцями.
Вся продукція Simple Solution® виробляється на єдиній фабриці в світі, яка
знаходиться в США, штат Техас.
Керуючись 30-ти річним досвідом та втілюючи в життя найефективніші наукові розробки, компанія Bramton Company створює безпечну, ефективну та
екологічну продукцію для чистоти та гігієни дому.
Для нас важливі Ваші комфорт та безпека, саме тому ми постійно вдосконалюємо та розширюємо наш асортимент, дбаємо про безпечність складових компонентів, проводимо тестування нашої продукції.
Мільйони власників домашніх тварин вже оцінили ефективність наших
засобів!
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3. НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ
МОЛЕКУЛ ЗАПАХУ

30-DAY SUPER ABSORBENT LITTER

Вже більше 30-ти років з цим завданням успішно справляються засоби з
серії Simple Solution®, розроблені спеціально для забезпечення Вашого спокою, а також чистоти, комфорту і затишку у Вашій оселі.

Так, наші засоби на основі натуральних ензимів і про-бактерій легко і невимушено впораються навіть з найстійкішими запахами і забрудненнями,
повернуть первинну чистоту Вашого будинку і подарують Вам відмінний
настрій та вільний від прибирання час.

2 . АТАКА
МОЛЕКУЛ ЗАПАХУ

Арт. ss11576 - 4,1 кг
Арт. ss11577-2P - 6,8 кг

Наповнювач для котячих лотків 30 Day Super-Absorbent
Litter від Simple Solution® повністю відрізняється від
засобів, якими Ви користувались раніше. Це нове
покоління наповнювачів!
Наша запатентована технологія нейтралізує неприємні
запахи на молекулярному рівні, а не маскує їх!
Інструкція з використання:
1. Засипте в чистий лоток 8-10 см шар наповнювачу
2. За необхідності прибирайте тверді забруднення,
замінюючи їх свіжим наповнювачем.
3. Раз на місяць, або в разі необхідності викиньте
залишки забрудненого наповнювача у відро для сміття,
обполосніть лоток водою з милом. Обробіть засобом
Cat Litter Box Deodorizer. Насипте свіжий наповнювач.

Вистачає на довше
4.1 кг
ПОТУЖНИЙ

Популярний
бренд

6.3 кг

ПОТРІЙНА АБСОРБЦІЯ

Популярний
бренд

6.3 кг

ДОСТАТЬНО ПРОВІЮВАТИ

ЛЕГКИЙ
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ДЛЯ КОТЯЧИХ ТУАЛЕТІВ

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПАХІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ

URINARY HEALTH RISK INDICATOR

ЯМИ
АУКОВЦ
ЛЕНО Н
РОЗРОБ

CAT LITTER BOX DEODORIZER

Індикатор ризику сечокам’яної хвороби у котів

Дезодоруючий засіб для нейтралізації запахів у котячих
туалетах

Індикатор ризику виникнення сечокам’яної хвороби у котів
призначений для своєчасного виявлення порушень здоров’я
сечовивідної системи домашніх тварин в домашніх умовах.
Інструкція
1. Ретельно очистіть лоток і заповніть його свіжим наповнювачем.
2. Відкрийте упаковку так, щоб діаграма для визначення рН
залишилася зверху, для простоти контролю.
3. Рясно насипте добавку поверх наповнювача. Не перемішуйте.
Після того, як Ваш кіт скористається лотком, порівняйте колір
вологих гранул з кольорами на діаграмі індикатора рН на
упаковці.

Арт. ss11605 - 85 г

Колір не змінився
після використання

КИСЛА

Колір
змінився на
фіолетовий.
Зверніться до
ветеринарного
лікаря.

Засіб для приваблювання та привчання котів до туалету

ЯМИ
АУКОВЦ
ЛЕНО Н
РОЗРОБ
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Унікальна формула містить потрійну концентрацію пробактерій(Pro-BacteriaTM) та ензимів розроблених спеціально для
видалення таких стійких забруднень органічного походження, як
А СИЛА
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Ю
У
сеча, кал та блювотні маси.
ОЧИЩ
Швидко нейтралізує запахи, а не маскує їх.
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин.
Склад: очищена вода, природні непатогенні бактерії, денатурований
етиловий спирт, детергенти і ароматизатори.
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Арт. ss10621 - 945 мл
5 хв
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CAT STAIN AND ODOR REMOVER
Універсальний засіб для нейтралізації запахів
плям від життєдіяльності котів
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Унікальна формула засобу містить про-бактерії (Pro-bacteriaTM)
та ензими, розроблені спеціально для видалення таких стійких
забруднень, органічного походження, як сеча, кал і блювотні маси.
Швидко нейтралізує запахи, а не маскує їх.
І КИСНЮ
ТИВОСТ
С
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин
А
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Склад: очищена вода, природні непатогенні бактерії, денатурований
етанол, природні ензими, детергент і ароматизатор.
Арт. ss10627 - 945 мл

5 хв
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Засіб призначений для формування стійкої звички у Вашого
вихованця справляти свою потребу у спеціально відведеному
місці.
Допомагає в тренуванні непривчених до туалету котів та коригує
їх поведінку.
Можна додавати до будь-якого типу туалетного наповнювача.
Унікальна суміш трав (тимофіївка лугова, люцерна посівна,
бородач звичайний, тонконіг лучний), що викликає у кішок
цікавість і допомагає подолати їм страх та невпевненість, що
утримують їх від користування туалетом.
Кішки люблять ходити в туалет у місця, що пахнуть як свіжий
зелений сад. Трави у складі засобу приваблюють кішок, завдяки
чому відбувається привчання кошенят та дорослих кішок до
туалету. Рекомендовано ветеринарами.

Арт. ss11606 - 255 г

Арт. ss11520 - 480 мл
ss10238 - 945 мл
5 хв
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CAT LITTER ATTRACTANT

Інструкція
Ретельно вичистіть лоток і заповніть його свіжим наповнювачем.
1.Розкрийте упаковку з добавкою. Насипте ¼ вмісту упаковки на
поверхню наповнювача для кішок.
2. Добре змішайте засіб з наповнювачем і поставте лоток в
тихому, легкодоступному місці.
3. Щодня прибирайте відходи з лотка. Коли Ви використовуєте
більшу кількість наповнювача - додавайте більше засобу.
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Нейтралізатори Oxy Charged®
ідентифікують та зв’язують специфічні
КИСНЮ
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С
А
молекулиЩзапаху
тварин,
хімічно
змінюючи їх на сполуки без запаху,
Л
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освіжаючи лоток і залишаючи чистий і свіжий аромат у Вашому домі.
Розроблений спеціально для видалення стійких запахів сечі і калу.
Склад: очищена вода, нейтралізатор запаху і ароматизатор.

EXTREME CAT STAIN AND ODOR REMOVER
ЛУЖНА

Колір
змінився
на жовтий.
Зверніться до
ветеринарного
лікаря.
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Не змінений колір добавки означає норму.
Зміна кольору добавки на фіолетовий свідчить про те, що
рН сечі лужна - вище 7.
Зміна кольору добавки на жовтий, означає, що рН сечі
кисла - нижче 6.
Всі ці зміни свідчать про схильність тварини до
захворювань сечовивідної системи або їх наявності.
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПАХІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПАХІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ
А СИЛА
Ч
Ю
У
EXTREME STAIN AND ODOR REMOVER
3Х ОЧИЩ

ORANGE OXY CHARGED
STAIN AND ODOR REMOVER

Універсальний засіб для нейтралізації запахів та видалення
плям від життєдіяльності домашніх тварин

Насичений киснем засіб з ароматом апельсину для нейтралізації
запахів та видалення плям від життєдіяльності домашніх тварин

3Х

Високоефективний засіб, що повністю нейтралізує всі види неприємних
запахів. Комбінована дія апельсину та кисню усуває навіть найстійкіші плями від
життєдіяльності домашніх тварин. Легко впорається навіть зі стійкими плямами від
сечі, калу, блювотних мас, крові, трави, вина. Попереджує появу повторних міток.
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин. Безпечний для килимових
покриттів, оббивки, підстилок, одягу та будь яких водостійких поверхонь.
Арт. ss13426 - 945 мл
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Унікальна формула засобу містить про-біотики (Pro-biotic®) та ензими,
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Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин
Арт. ss13424 - 945 мл
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Унікальна формула засобу містить про-бактерії (Pro-bacteriaTM) та ензими, розроблені спеціально для видалення таких стійких забруднень, органічного походження, як сеча, кал і блювотні маси. Швидко нейтралізує запахи, а не маскує
їх. Склад: очищена вода,
природні непатогенні бактерії, денатурований етанол,
ри
алізато
нейтр
природні ензими,
детергент і ароматизатор.
Арт. ss11077
- 945 мл
5 хв

РОЗПИЛЮВАЧ
РОЗПИЛЮВАЧ

СТРУМІНЬ
СТРУМІНЬ
ПІНА
ПІНА
РОЗПИЛЕННЯ
РОЗПИЛЕННЯ

3-В-1

РОЗПИЛЮВАЧ
РОЗПИЛЮВАЧ

СТРУМІНЬ
СТРУМІНЬ
ПІНА
ПІНА
РОЗПИЛЕННЯ
РОЗПИЛЕННЯ

Формула Triple Oxy (Тріпл Оксі) легко впорається навіть зі стійкими
плямами від сечі, калу, блювотних мас, трави, винаНта
кави.
ОВЦЯМИ
К
ЕНО АУ
Л
Б
О
Р
З
РО
Цей потужний нейтралізатор запахів повністю
і назавжди усуває
запахи та плями від продуктів життєдіяльності тварин.
Ю
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин.
ТІ КИСН
СТИВОС
А
Л
Безпечний для килимових покриттів, оббивки, підстилок,Уодягу
та
В
І
Ч
Ю
ОЧИЩ
будь-яких водостійких поверхонь.
Склад: очищена вода, гідроген пероксид, комплекс м’якодіючих
ПАР, насичений киснем нейтралізатор запаху, стабілізатор та
ароматизатор.
Ю
Арт. ss14715 - 945 мл
СТІ КИСН
ЛАСТИВО
В
І
Ч
Ю
У
ОЧИЩ

HARDFLOOR STAIN AND ODOR REMOVER

5 хв

Засіб для видалення з дерев’яних та твердих
поверхонь й підлог запахів та плям від
життєдіяльності домашніх тварин

Безпечно для герметичних дерев’яних підлог, декоративного
каменю і твердих поверхонь.
Розроблено для видалення забруднень органічного
характеру - сечі, калу, блювотних мас.
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин.
Склад: очищена вода, денатурований етанол, природні
ри
алізато
нейтр
ензими, суміш детергентів, натуральна цитрусова
олія і
ароматизатор.
Арт. ss11041 - 945 мл

5 хв

и

лізатор

нейтра

3Х

3Х

EXTREME STAIN AND ODOR REMOVER
SPRING BREEZE SCENT

АА СИЛА
А
ИЛЧ
ЧАУСЮ
Ю
АЧА СИЛ
У
АУЛЮ
Л
Щ
Щ
И
И
С
Щ
ИС
А
ЧИ
ОА
3Х ОЧОЧИ
УЮ
ХЧЧ
Ю

ИЛА

АС
Унікальна формула засобу містить потрійну концентрацію
проЩУЮЧ
И
Ч
А
О
TM
бактерій (Pro-bacteria ) та ензимів, розроблених спеціально для ЧА СИЛ
Ю
У
Щ
видалення таких стійких забруднень, органічного походження,
ОЧИ як сеча,
кал і блювотні маси.
Швидко нейтралізує запахи, а не маскує їх.
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин.
Склад: очищена вода, природні непатогенні бактерії,
А СИЛА
Ч
Ю
У
денатурований етанол, природні ензими,
Щ
ОЧИ
детергент і ароматизатор.
А
ЧА СИЛ
Арт. ss10137 - 945 мл
ЧИЩУЮ

5 хв

и

лізатор

нейтра

дерево, лінолеум, вініл, цегла, камінь, цемент, мармур, кераміка
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ДЛЯ ПРИВЧАННЯ ТА ВІДУЧУВАННЯ

ДЛЯ ПРИВЧАННЯ
YARD ODOR AWAY!ТМ

Засіб для миттєвої нейтралізації запахів фекалій та сечі на
присадибних ділянках

С
3Х ОЧИЩУЮЧА

3Х ОЧИЩУЮЧА

PEE POST PHEROMONE - TREATED YARD

Пі Пост для привчання собак до туалету в певному місці
Як працює Пі Пост?
При випорожненні, собаки виділяють спеціальні феромони, за допомогою
яких вони позначають свою територію. Пі Пост працює за допомогою
природних механізмів - феромонів, стимулюючих Вашого вихованця
справляти свої потреби в призначеному місці. Завдяки цьому Ви з легкістю
будете підтримувати Ваш газон в чистоті, і це значно полегшить процес
привчання Вашого вихованця до туалету. Оберіть місце на вулиці, де б
Ви хотіли щоб Ваш вихованець ходив в туалет (не галаслива трав’яниста
ділянка, віддалена від місця, де їсть Ваш вихованець). Акуратно вбийте Пі
Пост в землю, на глибину 10-12 см.
Арт. ss13000

INDOOR/OUTDOOR DETERRENT

Засіб «Антигризин» для відучування цуценят від шкідливих звичок
Призначений для відучування цуценят від небажаних звичок: гризти, жувати,
дряпати та розлизувати.
Не пече; не містить спирту; не забарвлює поверхні; має приємний
аромат та гіркий смак; безпечно використовувати на уражених ділянках
шкіри собак;
Підходить для обробки перев’язок, меблів і тканин. Можна
використовувати на будь-яких поверхнях, що миються - зовні і всередині
будинку. Ідеально підходить для поверхонь які не бояться води: килимки,
килимові покриття, оббивка для меблів, плитка, литі підлоги, запечатана
деревина, пластик, вініл, цемент, матраци, сміттєві контейнери та інші.
Арт. ss13436 - 480 мл

ИЛА

С
3Х ОЧИЩУЮЧА

АУКОВЦЯМИ
РОЗРОБЛЕНО Н

EXTREME CARPET
SHAMPOO

TRAINING PAD HOLDER

Надпотужний шампунь для видалення
запахів та плям з килимів від
життєдіяльності домашніх тварин

Піддон під гігієнічні пелюшки для
привчання цуценят до туалету

Зручні тримачі фіксують пелюшку на одному місці.
Запобігає розриванню і розгризанню пелюшки. Підходить
для більшості пелюшок і складається вдвоє для зручності
зберігання. Борти піддону не дозволяють сечі проливатись
на підлогове покриття.
Арт. ss11371 - 52,5 х 52,5 см
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Засіб для привчання цуценят до туалету

Щоденне застосування засобу значно скорочує час привчання цуценят до
туалету. Специфічний запах, у складі засобу, сприяє привчанню цуценяти
до спеціально відведеного місця для туалету, стимулює цуценят ходити
в туалет на пелюшку. Слідуючи простим рекомендаціям в інструкції Ви з
легкістю привчите Ваше цуценя ходити в туалет в призначеному місці: в
будинку або ж на вулиці. Тривалість привчання залежить від індивідуальних
особливостей Вашого вихованця.
Склад: очищена вода, суміш жирних кислот, регулятор кислотності.
Арт. ss13200 - 480 мл

Містить спеціальну, нейтралізуючу запахи технологію,
розроблену для продуктів життєдіяльності тварин.
Видаляє плями з садових меблів, цементу та каменю.
Безпечно для рослин, трави та чагарників. Ефективно
справляється, як із застарілими, так і новими
проблемними ділянками. Для обробки території до
2,5 тис кв. м.
Склад: очищена вода, непатогенні бактерії, м’який
детергент, природні ензими і ароматизатор.
Арт. ss13260 - 945 мл

Розкрийте фіксатор для
пелюшки та зсуньте бічні
затискачі в фіксуюче
положення

PUPPY AIDТМ TRAINING SPRAY

Розкрийте всі чотири
кутових затискачі.
Розкладіть пелюшку у
фіксаторі тканинною
поверхнею зверху

Надпотужний шампунь для видалення з
килимів запахів та плям від життєдіяльності
домашніх тварин. Підходить для миючого
обладнання та ручної чистки.

Вставте куточки пелюшки
в кутові затискачі і
заклацніть

ТИВОСТІ КИС
С
А
Л
В
І
Ч
Ю
У
Щ
ОЧИ

• Запатентована формула нейтралізує
неприємні запахи, а потужні очисники
видаляють плями;
• Не містить липких залишків, тому килим
залишається чистим довше;
• Концентрована формула забезпечує
глибоку чистку килимів, доріжок, штор і
оббивки;
• Малопінна формула сумісна з усім
миючим обладнанням.
Арт. ss13856 - 945 мл
5 хв
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПАХІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ СЕЧІ

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПАХІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ СЕЧІ
URINE DESTROYER
STAIN AND ODOR REMOVER

EXTREME URINE DESTROYER

Надпотужний засіб для нейтралізації запахів та
видалення плям від сечі домашніх тварин

Надпотужний засіб для нейтралізації запахів та видалення плям
від сечі домашніх тварин

Формула з пробактеріями (Pro-Bacteria™) та ензимами володіє
потрійною потужністю для боротьби з плямами, неприємними
запахами та руйнування білкових плям сечі, прихованих у глибині
килиму.
Попереджає появу повторних міток.
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин.
Склад: очищена вода, природні непатогенні бактерії, денатурований
етанол, природні ензими, детергент та ароматизатор.
Арт. ss13851 - 945 мл

Формула з пробактеріями (Pro-Bacteria™) та ензимами володіє
потрійною потужністю для боротьби з плямами, неприємними
запахами та руйнування білкових плям сечі, прихованих у глибині килиму.
Попереджає появу повторних міток.
Безпечно використовувати в присутності дітей і тварин.
Склад: очищена вода, природні непатогенні бактерії,
денатурований етанол, природні ензими,
детергент та ароматизатор.

А СИЛА
Ч
Ю
У
3Х ОЧИЩ

Арт. ss11362 - 945 мл
Для миючого
обладнання:
додайте 120 мл
засобу до 3,8 л
суміші води
та шампуню
Extreme Carpet
Shampoo
Арт. ss13856

Обробіть забруднену ділянку засобом. Розмір
оброблюваної ділянки повинен бути вдвічі більшим
ніж забруднена ділянка,
переконайтеся, що поверхня повністю просочена засобом.

URINE DRYТМ CARPET POWDER

Засіб у порошку для нейтралізації запахів сечі та видалення плям
від життєдіяльності домашніх тварин з килимів
Швидкодіючий порошок, що ефективно видаляє неприємні запахи та
плями від життєдіяльності тварин.
Вбирає вологу без рушників та губок. Нейтралізує джерело запаху, а
не маскує його. Простий у використанні. Безпечний у використанні в
присутності дітей та домашніх тварин.
Склад: супер абсорбент, що складається зі спеціальної суміші та натрій
бікарбонату.
Арт. ss14161-6P - 680 г

Нанесіть достатню кількість порошку на забруднену ділянку. Розмір
оброблюваної ділянки повинен бути вдвічі більшим
ніж забруднена ділянка
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Зачекайте 5-10 хвилин,
доки порошок вбере
сечу з покриття

А СИЛА
Ч
Ю
У
3Х ОЧИЩ

Прочистіть пилососом
оброблену поверхню.
В результаті Ви отримаєте чисте, свіже та сухе
покриття без запаху та
слідів сечі.

Зачекайте 5 хвилин, поки
компоненти засобу (пробактерії та ензими) усунуть плями та зруйнують
запах. Залишки вологи
промокніть чистою тканиною, що не линяє або паперовою серветкою.

URINE DESTROYER

Зачекайте поки поверхня
повністю просохне та пропилососьте поверхню.

А
ЧА СИЛ
Ю
У
Щ
И
3Х ОЧ

МИ

ОВЦЯ
Засіб для видалення плям та нейтралізації
О НАУК
Н
Е
Л
Б
О
РОЗР
запаху сечі собак

Засіб розроблений спеціально для нейтралізації
запаху та плям від сечі.
Швидко нейтралізує, а не маскує запахи.
Виводить плями сечі.
Безпечно використовувати в присутності
І КИСНЮ
дітей і тварин.
ТИВОСТ
С
А
Л
В
І
ЮЧ
Попереджає появу повторних міток.
ОЧИЩУ
Склад: очищена вода, природні
непатогенні бактерії,
денатурований етанол,
природні ензими, детергент
та ароматизатор.
Арт. ss14158 - 945 мл
5 хв
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ГІГІЄНІЧНІ ПЕЛЮШКИ

БАГАТОРАЗОВІ ПЕЛЮШКИ, ПІДДОН, ПРОКЛАДКИ

ORIGINAL TRAINING PADS

TRAINING PREMIUM DOG PADS

Для гігієни собак, що живуть в закритому приміщенні.
Запобігають протіканню, прискорюють привчання цуценят до
туалету в правильному місці. Внутрішній шар являється сильним
абсорбентом, містить спеціальні полімери, що утримують
неприємні запахи всередині, пригнічують розвиток мікроорганізмів.
Ідеально для подорожейй і використання в ручній переносці.
Вбирають на 100 % більше вологи, ніж «економні» пелюшки.
1 уп - 10 шт. Розмір 58,4 см х 61 см
Арт. ss13402

• Технологія InstaShield™ дозволяє утримувати до 6 чашок рідини та нейтралізує неприємні запахи;
• Спеціальна полімерна технологія перетворює рідину на гель,
надійно утримуючи її всередині;
• Індикатор вологи змінює колір, коли кількість абсорбованої
рідини досягає максимального рівня;
• Спеціальна технологія 3-In-1 Attractant приваблює вихованця
до пелюшки, викликає інтерес та сприяє швидкому привчанню
до туалету у визначеному місці;
• Завдяки спеціальній структурі з 6-ти шарів, пелюшка може використовуватись тривалий час і ідеально підходить для цуценят
великих порід.
1 уп - 50 шт. Розмір 58,4 см х 61 см
Арт. ss13401

Вологопоглинаючі гігієнічні пелюшки для собак

Пелюшки для тварин

X-LARGE TRAINING PADS

Вологопоглинаючі гігієнічні пелюшки збільшеного розміру
Х-Лардж
На 60 % більший розмір, ніж у стандартних пелюшок.
Для гігієни собак, що живуть в закритому приміщенні. Запобігають
протіканню, прискорюють привчання цуценят до туалету в
правильному місці. Внутрішній шар являється сильним абсорбентом,
містить спеціальні полімери, що утримують неприємні запахи
всередині, пригнічують розвиток мікроорганізмів. Ідеально для
подорожей і використання в ручній переносці.
1 уп - 10 шт. Розмір 71 см х 76,2 см
Арт. ss11267
АБСОРБУЮЧИЙ ШАР
Утримує до 4,5 чашок рідини.
ПОПЕРЕДЖУЄ ПРОТІКАННЯ
Сучасна полімерна технологія перетворює
рідину на гель та утримує вологу всередині.
НЕЙТРАЛІЗУЄ НЕПРИЄМНІ ЗАПАХИ
Спеціально розроблені нейтралізатори
знищують навіть стійкі запахи сечі.
ПОТУЖНІ ПРИВАБЛЮВАЧІ
Пришвидшують час привчання, заохочуючи
вихованця до інстинктивного випорожнення
на пелюшку.
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МАТ
АРО НДИ
АВА
Л

ALL DAY PREMIUM DOG PADS
Пелюшки для тварин

Гарантовано працюють ВЕСЬ ДЕНЬ!
• Технологія InstaShield™ дозволяє утримувати до 10 чашок
рідини і нейтралізувати неприємні запахи;
• Аромат лаванди підтримує свіжість в будинку;
• Структура з 6 шарів для максимального захисту від протікань;
• Стійкий до протікання верхній шар має спеціальну текстуру,
що втягує рідину в середину пелюшки, перешкоджаючи появі
брудних слідів і підтікань;
• Підходить для собак усіх розмірів.
1 уп - 50 шт. Розмір 58,4 см х 61 см
Арт. ss10242

Міцний верхній шар утримує рідину всередині пелюшки,
та захищає пелюшку від розривання коли вона волога.
Швидковисихаючий матеріал утримує вологу
та направляє її в нижні шари пелюшки.

ПОПЕРЕДЖУЄ ПОЯВУ БРУДНИХ СЛІДІВ
абсорбуючий
шар
втягує
вологу
попереджаючи появу брудних слідів.

Суперабсорбуючий матеріал INSTASHIELDTM перетворює
рідину на гель та мінімізує неприємні запахи та вологу.

ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ
рельєфні лунки втягують сечу всередину
та спрямовують вологу в нижні шари
пелюшки.

Нейтралізуючий запахи шар захоплює
неприємні запахи та нейтралізує їх.

ТРИВАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ
структура з 5 шарів дозволяє утримувати
більше сечі, тому пелюшка підходить для
повторного використання та для вихованців
великих розмірів.

Міцна основа допомагає утримувати вологу від протікань
та забезпечує перетворення залишкової рідини на гель.
Непротікаюча підкладка з поліетилену захищає підлогу
від протікань навіть найменших залишків рідини.
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ГІГІЄНІЧНІ ПЕЛЮШКИ БАГАТОРАЗОВІ

ГІГІЄНІЧНІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ТВАРИН
DISPOSABLE DIAPER
LINER–HEAVY FLOW

Суперпоглинаючі гігієнічні прокладки для тварин

Супер
абсорбент

Тривала
дія

Багатошаровий
захист

Для додаткового захисту від протікань, при рясних
виділеннях під час тічки, для нічного використання.
• Супер висока здатність до поглинання рідини
• Максимум захисту
• Оптимальна товщина
• 10 прокладок в упаковці

Захист
від протікань

WASHABLE TRAINING AND TRAVEL PADS
Пелюшки для тварин багаторазові 2 шт

1 уп - 10 шт.
Розмір: ширина 7см, довжина 19 см, товщина 2 см

Багатофункціональні пелюшки мають вологопоглинаюче
верхнє покриття, що запобігає протіканням та контролює появу
неприємних запахів.
✓ Розраховані більш ніж на 300 прань.
✓ Утримують в 10 разів більше рідини, ніж економні пелюшки.
• для привчання до туалету; • для захисту меблів і покривал; • в
післяопераційний період; • для запобігання появи неприємних
запахів; •як підстилку для кліток і переносок; • для комфорту
вихованця в подорожах; • килимок під миски для їжі; • килимок
для відпочинку вихованця; • як підстилку під лоток.

Арт. ss10607

19 СМ
ОПТИМАЛЬНА
ТОВЩИНА ПРОКЛАДКИ

7 СМ

ОПТИМАЛЬНА
ТОВЩИНА ПРОКЛАДКИ

2 СМ

1 уп - 2 шт. Розмір 76 см х 81 см
Арт. ss11443
АБСОРБУЮЧИЙ ШАР
Утримує в 10 разів більше рідини, ніж стандартні пелюшки

DISPOSABLE DIAPER
LINERS
–LIGHT FLOW
15 СМ

ПОПЕРЕДЖУЄ ПОЯВУ БРУДНИХ СЛІДІВ
Абсорбуючий шар втягує вологу всередину та попереджує появу брудних слідів
ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНІ
Без одноразових матеріалів, використання пелюшки гарантоване до 300 прань
ТРИВАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ
Структура пелюшки дозволяє утримувати більше
сечі, тому пелюшка підходить для повторного
використання та для вихованців великих розмірів

ОПТИМАЛЬНА
ОПТИМАЛЬНА
ТОВЩИНА
ПРОКЛАДКИ
ТОВЩИНА ПРОКЛАДКИ
0.2 СМ
2 СМ

Вологопоглинаючі
гігієнічні прокладки для тварин
19 СМ

ОПТИМАЛЬНА
ОПТИМАЛЬНА
ТОВЩИНА
ПРОКЛАДКИ
5 при
СМ мимовільному
Для додаткового захисту
ТОВЩИНА ПРОКЛАДКИ
сечовипусканні і незначних
7 СМ виділеннях при тічці.
• надвисока здатність поглинати вологу
• максимум захисту
• оптимальна товщина
• 22 прокладки в упаковці

1 уп - 22 шт.
Розмір: ширина 5 см, довжина 15 см, товщина 0.2 см
Арт. ss10608-3Р

15 СМ
ОПТИМАЛЬНА
ТОВЩИНА ПРОКЛАДКИ

5 СМ

ОПТИМАЛЬНА
ТОВЩИНА ПРОКЛАДКИ

0.2 СМ
14
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ГІГІЄНІЧНІ ПІДГУЗКИ ДЛЯ ТВАРИН

РОЗМІРИ. ГІГІЄНІЧНІ ПІДГУЗКИ ДЛЯ ТВАРИН

DISPOSABLE DIAPERS Гігієнічні підгузки для тварин
Для сук в період тічки, при нетриманні сечі, в період захворювань, під час подорожей

ФОРТН
М
КОТВІР ДЛЯ ХВОСТАА
О

Комфортний отвір для хвоста
Захист від протікань
Дихаючий зовнішній шар
Регульовані застібки, що не прилипають до шерсті
Свобода руху

ИЙ

•
•
•
•
•

НЕ

ШК
ШЕ ОДЯТЬ
РСТ
І

ІНСТРУКЦІЯ ПО
ЗАСТОСУВАННЮ:

ДИХАЮЧИЙ
ЗОВН
ІШНІЙ ШАР

X-SMALL

Розмір XS
для цуценят та собак
декоративних порід, 2-4 кг
обхват 38-45 см
довжина виробу 35 см
Fashion (з візерунком)
Арт. ss10578 - 12 шт
Арт. ss10582 - 12 шт

1. Притримуючи підгузник за застібки на
нижній частині всуньте хвіст в спеціальний отвір
підгузника.

LARGE
SMALL

Розмір S
для собак малих порід:
пекінеси, мальтезе

2. Розташуйте підгузник між задніми лапами і
під животом вихованця

Fashion (з візерунком)
Арт. ss10579 - 12 шт
Арт. ss10583 - 12 шт
Арт. ss10576 - 30 шт

ОБХВАТ

РОЗМІР
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ДОВЖИНА
ВИРОБУ

ПРИКЛАД ПОРОДИ

обхват 45-57 см
довжина виробу 59 см
Арт. ss10585 - 12 шт

обхват 38-48 см
довжина виробу 40 см

3. Закріпіть застібки на верхній частині
підгузника.

ЯК ПРАВИЛЬНО
ПІДІБРАТИ РОЗМІР?

Розмір L
для собак великих порід:
бассет-хаунди, бультер’єри

ОБХВАТ

ДОВЖИНА
ВИРОБУ

MEDIUM

XS

для цуценят та собак
декоративних порід

38-45 см

35 см

S
M

пекінеси, мальтезе

38-48 см

40 см

біглі, карликові пуделі

41-53 см

52 см

обхват 41-53 см
довжина виробу 52 см

L
XL

бассет-хаунди, бультер’єри

45-57 см

59 см

німецькі вівчарки, далматинці

45-58 см

67 см

Fashion (з візерунком)
Арт. ss10587 - 12 шт
Арт. ss10584 - 12 шт
Арт. ss10577 - 30 шт

Розмір М
для собак середніх порід:
біглі, карликові пуделі

X-LARGE

Розмір ХL
для собак великих порід:
німецькі вівчарки, далматинці
обхват 45-58 см
довжина виробу 67 см
Арт. ss10586 - 12 шт
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ВОЛОГОПОГЛИНАЮЧІ ГІГІЄНІЧНІ ТРУСИ ТА ПОЯСКИ

HEADER
ПІНА

WASHABLE MALE WRAP

СТРУМІНЬ

РОЗПИЛЕННЯ

Вологопоглинаючий гігієнічний поясок для кобелів
Пояс для кобелів з проблемами нетримання сечі при захворюваннях
сечовидільної системи; для попередження мічення, случки.
Розмір S (для цуценят та собак декоративних порід, до 7 кг)
обхват 20-48 см
Арт. ss11240

X-SMALL

WASHABLE DIAPERS

Гігієнічні труси багаторазового використання
Для сук в період тічки, при нетриманні сечі,
під час хвороби, під час подорожей

Розмір XS
для малих цуценят та
собак декоративних порід
обхват 22-35см
вага собаки 2-4 кг
Арт. ss10591

• Супер абсорбуючі властивості
• Максимально тривалий захист від
протікань
• М’який еластичний комфортний 		
матеріал, що не обмежує рух
• Вологовідштовхуючий шар для 		
захисту шкіри та шерсті
• Супер абсорбуючий шар з мікрофібри
• М’яка дихаюча еластична тканина
• Пластиковий шар для запобігання
протіканням

SMALL

Розмір S
для собак малих порід,
таких як пекінеси та
мальтезе

ЛА
И
С
А
Ч
вага собаки 4-7 кг УЮ
ИЩ
ОЧсм
обхват
3Х 30-48
Арт. ss10592

• Застібки, що регулюються для 		
комфорту руху

MEDIUM

Розмір М
для собак середніх
порід: біглі, карликові
пуделі
вага собаки 7-16 кг
обхват 38-58см
Арт. ss10593
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ПОРАДИ ЩО ДО ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ ТА ЗАПАХІВ
ЗАСОБАМИ SIMPLE SOLUTION®
Перед використанням, видаліть залишки твердих і рідких забруднень. Добре
струсіть і протестуйте поверхню на стійкість кольору до засобу на непомітній
ділянці.
Видалення плям сечі: поверніть наконечник в режим «розпилення» і закрийте
піноутворююий затвор (рис. А). Рясно нанесіть піну на оброблювану ділянку.
Промокніть залишки чистою тканиною.
Нейтралізація запахів сечі: поверніть наконечник в положення «струмінь» і
відкрийте піноутворююий затвор (рис. В). Переконайтеся, що засіб потрапив в
тріщини і щілини, куди могла потрапити сеча. Промокніть залишки рідини, не
залишайте залишки засобу на оброблюваній поверхні.
Видалення плям калу: поверніть наконечник в режим «розпилення» і закрийте
піноутворююий затвор (рис. А). Рясно розпиліть піну на оброблювану ділянку.
Промокніть залишки чистою тканиною.
Стійкі плями калу: поверніть наконечник в положення «розпилення» і відкрийте
піноутворююий затвор (рис. С), розпиліть засіб так, щоб він повністю покрив
забруднену ділянку. Промокніть поверхню чистою тканиною, не залишайте залишки засобу на оброблюваній поверхні.

Видалення плям крові/блювотних мас: поверніть накоА
Л
И
С
нечник в режим «розпилення» і закрийте піноутворююЮЧА
У
Щ
И
чий затвор (рис. А). Рясно нанесіть піну на оброблюваЧ
X-LARGE
3Х О
Розмір ХL
для собак великих
порід: німецька
вівчарка, далматинець
вага собаки 25-40 кг
обхват 56-89 см
Арт. ss10595

ИЛА
С
А
Ч
Ю
У
3Х ОЧИЩ

Вологовідштовхуючий шар для захисту шкіри та шерсті
Супер абсорбуючий шар з мікрофібри
И
М’яка дихаюча еластична тканина
КОВЦЯМ
У
А
Н
О
Пластиковий шар для запобігання протіканням
ЛЕНН
РОЗРОБ
Застібки, що регулюються, для комфорту руху

ну ділянку. Промокніть залишки чистою тканиною.

Видалення плям крові в щілинах та тріщинах/запахів
блювоти: поверніть наконечник в режим «струмінь» і
відкрийте піноутворюючий затвор (рис. В). Переконайтеся, що засіб потрапив в тріщини і щілини, куди могла
проникнути кров. Промокніть залишки рідини, не залишайте засіб на оброблюваній поверхні.
Видалення стійких плям блювотних мас: поверніть наконечник в режим «розсіювання» і відкрийте піноутворюючий затвор (С), розпиліть засіб так, щоб він повністю
покрив забруднену ділянку. Промокніть поверхню чистою тканиною, не залишайте засіб на оброблюваній
поверхні.

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні ПП Біомир , м. Київ
(044) 259-07-79 / www.simple-solution.ua / info@simple-solution.com.ua

