ENZIMAC

GATOS

ENZIMAS DE ORIGEM BACTERIANA
USO VETERINÁRIO

REMOVEDOR DE ODORES E MANCHAS
FÓRMULA:
Enzimas

Cada 100mL
20% (m/v)

Excipiente

0,20% (m/v)

Água q.s.p

79,80% (m/v)

INFORMAÇÕES GERAIS

Enzimac Gatos é um produto à base de
enzimas naturais que elimina odores e
manchas causadas pelos gatos, como urina,
fezes e vômitos.

INDICAÇÕES E ESPÉCIES

Enzimac Gatos é um produto à base de
enzimas naturais que age eliminando odores
e manchas causadas pelos gatos, como urina,
fezes e vômitos, desprovido de ação
profilática ou terapêutica. Desta forma,
Enzimac Gatos auxilia na educação dos
gatos, retirando o odor atrativo da urina aos
animais.
Indicado para limpeza das liteiras (caixa de
ureia), gatis, caminhas, utensílios dos pets,
clínicas veterinárias, pet shops e ambientes
domésticos. Não se trata de um agente que
mascara o odor, mas sim um novo produto
com formulação científica que auxilia na
educação dos gatos, elimina odores
ofensivos e manchas orgânicas como sangue
e outras causadas por produtos orgânicos.
Não mascara, e sim eliminar o odor da urina.
Pode ser aplicado em superfícies dentro e ao
redor do domicilio, como móveis, tapetes
carpetes, roupas, cortinas, almofadas, ralos,
tênis, armários, lixeiras, cozinhas, banheiros,
interior de outomóveis e em qualquer
superfície à prova d’água.

MODO DE USO

O produto vem pronto para uso e deve ser
pulverizado ou jateado diretamente sobre os
locais indicados até umedecer levemente o
local. Os odores e as manchas desaparecerão
quando secar. Reaplicar, se necessário, em
odores ou manchas persistentes. Quanto
mais produto aplicado, maior o tempo de
secagem. É seguro para o uso em qualquer
tipo de tecido. Se houver dúvida sobre a
reação em um determinado local ou tecido,
experimentar o produto em uma área visível.

EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES

•Mantenha o produto na embalagem
original, em local seco, ventilado, ao abrigo
da luz solar e fora do alcance de crianças e
animais domésticos;
•Não misturar com produtos alvejantes,
desinfetante ou outros produtos químicos de
limpeza;
•O fabricante não se responsabiliza por
danos causados pelo emprego do produto
em desacordo com as indicações constantes
no rótulo-bula.
•Descarte da embalagem em lixeira
comum.

APRESENTAÇÕES

Frasco Spray de 150mL e 500mL.
Armazene somente na embalagem original,
em local seco, inacessível a crianças e animais
domésticos
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