Místo použití
Značkování močí

FELIWAY® FELIWAY®
CLASSIC CLASSIC

FELIWAY® Doporučený způsob a
FRIENDS doba používání

Odpařovač

Sprej

Odpařovač

✓

+

Nejméně 1 měsíc
Nanášejte sprej denně
po dobu alespoň
jednoho měsíce na
potřebná místa

Značkování
škrábáním
+
Změny v
okolí:
• nový spolubydlící
(dítě,
jiná zvířata atd.)
• renovace
• nový domov
stresující
události:
hlídání během
• dovolené
• párty
• ohňostroj /
bouřka

✓

24 hodin
před změnou
Používejte
alespoň 1 měsíc

+

Nejméně 24 hodin
před událostí
Začněte s používáním
až 1 týden poté
použít

✓

15 minut před
odjezdem
nanést FELIWAY®
CLASSIC do přepravky

✓

Napětí a
konflikty

✓

• lovení

✓

• zírání

✓

• blokování cesty
Příchod
nové kočky:

✓

✓

✓

+

✓

Nejméně 1 měsíc,
doporučuje se používat
2-3 měsíce
Dlouhodobé užívání
možné

Nejméně 24 hodin
před příchodem,
nové kočky: zapojte
FELIWAY® CLASSIC
a ponechte jej
zapojený po dobu 1
měsíce, při konfliktech
zapojte FELIWAY®
FRIENDS na nejméně
1 měsíc

+
✓

Pro navyknutí na
škrabadlo

Spokojenost

Nebo vrácení peněz

návštěvy veterináře

Předejití
nepřiměřenému
chování
• spojené
s močí /
Značkování
škrábáním
• Konfliky bez
značkování močí
Konflikty se
značkováním
• močí/škrábáním

Další informace
a podmínky účasti

✓

Cestování a

•

Testujte FELIWAY® do 31.
prosince 2020 bez rizika!

FELISCRATCH od
FELIWAY®

Používejte po dobu
nejméně 1 měsíce
abyste kočku naučili,
kde smí škrábat

Produkt, který se nejvíce hodí v dané situaci
Produkt, který lze použít jako doplněk
Více informací v odborných obchodech, u veterináře nebo na:
Ceva Tiergesundheit GmbH , Kanzlerstr. 4 · D-40472 Dü sseldorf

Takto to funguje
1

Zakupte během akčního období (01.01.2020 31.12.2020) jeden z následujících produktů:

Spokojenost

- FELIWAY® CLASSIC Start-Set
- FELIWAY® FRIENDS Start-Set
- FELIWAY® CLASSIC Spray 20m / 60m
Platí pouze pro produkty FELIWAY®, které byly
zakoupeny u specializovaného prodejce nebo
veterináře se sídlem v Německu.

Nebo vrácení peněz

Škrábe Vaše kočka nábytek, značkuje v bytě,
nebo má problémy s jinou Vaší kočkou?
Reaguje vaše kočka stresově na renovace,
přepravu k veterináři nebo na jiné změny ve
Vašem domě?
• 9 z 10 majitelů koček je přesvědčeno o
účinnosti prostředku
• Veterináři a odborníci na chování zvířat na
celém světě používají a doporučují
FELIWAY®
• Pozitivní účinek prokazuje více než 20
vědeckých studií

Přesvědčte se sami a vyzkoušejte
FELIWAY® do 31. prosince 2020
bez rizika.

Aplikujte příslušný produkt FELIWAY® v souladu s
návodem k použití po doporučenou dobu, která je
obvykle min. 1 měsíc. Přehled toho, který produkt
FELIWAY® je vhodný pro Vaši situaci, naleznete na
zadní straně.
Pokud navzdory správné aplikaci nedojde ke
zlepšení, kontaktujte společnost FELIWAY®
prostřednictvím tohoto odkazu:
bit.ly/feliway-zufrieden

FELIWAY® vám po kontrole předložených
dokumentů vrátí kupní cenu až 3 akčních produktů.
Seznamte se prosím s podmínkami účasti na:

bit.ly/feliway-teilnahmebedingunhen

