
PET PROTECTOR 

Zaščitite vaše hišne ljubljenčke pred bolhami in klopi – za kar 4 leta. 

 

PET Protector obesek uporablja napredno tehnologijo oddajanja  magnetnih in skalarnih valov, ki 

ustvarjajo zaščitni ščit okoli telesa vaših hišnih ljubljenčkov in odganjajo vse zunanje zajedavce. 

Več kot 25 milijonov zadovoljnih strank 

Ena od največjih znanstvenih odkritij v Pet industriji – industriji hišnih ljubljenčkov 

4-letna zaščita pred bolhami in klopi 

Prisotni:  v Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi, ASIA, Avstraliji in Oceaniji  

PET Protector Disc –obesek,  je edini izdelek na svetu, ki odbija bolhe, klope in komarje za celotno 

obdobje 4 let. Je 100% brez kemikalij in varen za hišne živali, vključno s pasjimi in mačjimi mladiči. 

 Odganja bolhe, klope, komarje, ter vse ostale zunanje zajedavce, med drugim tudi 
tigraste komarje, ki povzročajo srčne črve  

 Brez kemikalij, 100% varen za živali in ljudi 

 Traja do 4 let 

 Stroški 20-krat manj od drugih anti-parazitskih izdelkov 

 Vodoodporen 

 Učinkovit za pse in mačke vseh starosti (tudi mladičke), ne glede na težo 

 100% brez vonja 

 Proizvaja skalarne valove in ustvarja neprehodni, zaščitni ščit okoli telesa živali 

 Uradno testirano in dokazano 

 Uspešno ščiti milijone hišnih ljubljenčkov na vseh 5 celinah 
      

Zaščita za hišne ljubljenčke pred klopi in bolhami 

Kaj je Pet Protector? 

PET Protector obesek je izdelek, ki je na voljo na trgu, ter  preprečuje, varuje  in zaščiti hišne živali 

pred zunanjimi paraziti - klopi, bolhami in komarji. 

Pet Protector predstavlja največjo znanstveno odkritje v industriji malih živali  in je zelo edinstven, 

ker: 

 

• učinkovito deluje 

 

• je 100% varen za živali in ljudi (brez kemikalij) 

 

• njegovi učinki so dolgoročni (4 leta) 

 

• je zelo enostaven za uporabo 

 

• je učinkovit na različnih vrstah živali (psi, mačke, konji, ovce, itd), ne glede na morebitne 

zdravstveno stanje  (okrevanja po poškodbi, brejost, zdravstvena nega, itd) 



Kako obesek  Pet Protector deluje? 

 

Za pravilno razumevanje, kako obesek Pet Protector deluje in kaj to pomeni za vas in vašega 

ljubljenčka, na  kratko poglejmo druge rešitve, ki so na trgu najpogosteje na voljo. 

 

Današnja kemična in farmacevtska industrija prodaja različne izdelke, ki pomagajo živalim in njihovim 

lastnikom v boju proti klopom in bolham - tekočine in praški,  ovratnice. 

 

Po učinkovitosti se ti izdelki se med seboj zelo razlikujejo, vendar je ena stvar, ki je skupna vsem in 

sicer, da vsi ti izdelki odpravljajo parazite na enak način - s pomočjo različnih kemičnih snovi - 

strupenih insekticidov. Kot rezultat, se pojavi absurdna situacija,  s tragičnimi posledicami: z 

reševanjem ene težave, moramo ustvariti novo, kar je veliko večji problem. Strupeni in rakotvorni 

materiali (kot so piretroidi), ki se nahajajo v teh proizvodih, sistematično toksično učinkujejo na 

celotno telo živali, še posebej na krvne celice, jetra in živčni sistem. Niso škodljive le za zdravje živali, 

prav tako so škodljive za ljudi, še posebej otroke, ki se pogosto igrajo in crkljajo s svojimi  ljubljenčki, 

dotikajo dlak, ki je  prav tako zajeta v teh insekticidih in potem se brez umivanju rok dotikajo obraza, 

oči in ust. 

 

Glavni problem je, da  živali ne morejo govoriti, ko se ne počutijo dobro. Mi s svojim početjem 

predstavljamo vrsto terorja in bolečino tem ubogim živalim, ki morajo večkrat biti izpostavljene tem 

insekticidom, ki prodirajo skozi kožo in vstopajo v njihov krvni obtok. Lastniki živali ne morejo vedeti, 

da njihova žival trpi, že od  samega začetka, pa do takrat, ko problem postane očiten, ko je ponavadi  

že prepozno. 

PET Protector Disc –obesek ni kemični izdelek, učinkovitost pri odganjanju klopov, bolh in 

komarjev,  temelji na nečem povsem drugem. To je tisto, zaradi česar je tako edinstven. 

 

Obesek  Pet Protector je izdelan iz visoko kakovostnih jeklenih zlitin. Ta je napolnjena z določeno 

kombinacijo magnetnih in skalarnih valov, ki se, potem ko se sproži gibanje živali (krvni obtok), 

ustvari nevidno energetsko polje okoli telesa celotne živali. Ti valovi Pet Protector so popolnoma 

neškodljivi za ljudi in živali in so učinkoviti le pred zunanjimi paraziti, ki  jih odbija zaščitno območje. 

Pet Protector obesek deluje preventivno; odganja bolhe, klope in komarje, preden dobijo priložnost, 

da bi okužili našega hišnega ljubljenčka, v primerjavi z vsemi drugimi zdravili in izdelki proti 

parazitom, ki zatirajo zunanje zajedavce, potem ko so že napadli vašega ljubljenčka. 

 

Tehnologija Pet Protector  predstavlja največjo znanstveno odkritje v (Pet Care) industriji za nego 

malih živali. 

 

Z uporabo Pet Protector za odganjanje klopov in bolh z vašega ljubljenčka, dobite: 

- Pet Protector Disc je 96,97% učinkovit in  

- 100% varen za vašega hišnega ljubljenčka, vašo družino in vaše okolje.  



- (Na trgu ni na voljo proizvoda, ki bi zagotavljal 100% uspeh pri odpravi zunanjih zajedavcev, 

tudi agresivne kemikalije imajo najvišjo učinkovitost  le 95%). 

 

Znebite se bolh in klopov  
 
 
PET Protector obesek  je srebrne barve, njen premer je 2,5 cm in je pritrjen na ovratnico vašega 
ljubljenčka. Njegov rok trajanja je neomejen; če je odstranjen iz originalnega pakiranja, Pet Protector 
obesek  ne bo oddajal svoje energije. Šele ko je pritrjen na ovratnik ljubljenčka, bo njegova 
tehnologija začela z delom, z zaščito vašega hišnega ljubljenčka za celotno obdobje 4 let. 
 
Ta ne invazivni, naravni obrambni sistem, potrebuje več časa, da začne delovati kot ostala kemična 
sredstva proti zajedavcem. 
 
Po pritrditvi obeska je potrebno 7 do 20 dni, da se ustvari zaščitno polje, odvisno od velikosti in teže 
živali. 
 
Ko je obesek pritrjen,  ga ni treba odstraniti z ovratnice, tudi med kopanjem ali obisku veterinarja, saj 
vsakokrat, ko se disk odstrani za več kot dve uri, se ponovno zahteva od 7 do 20 dni reaktivacija 
zaščitnega polja. 
 
Pomembno je razumeti, da skalarni valovi ne ubijajo obstoječih klopov in bolh, ki se nahajajo na 
živali, temveč deluje kot preventiva. 
 
Iz tega razloga, je pred pritrditvijo Pet Protector obeska na ovratnik hišnega ljubljenčka, pomembno, 
da popolnoma odstranimo morebitne bolhe in klope s  svojega hišnega ljubljenčka, vključno z 
odstranitvijo vsake nevidne ličinke, (tudi tla in pohištvo, je treba temeljito očistiti vseh zajedavcev) . 
Potem, ko zaključite priprave procesa, pripnite Pet Protector obesek  na ovratnik vašega ljubljenčka 
in jih držite proč od morebitnih okuženih območij v prvih 20 dneh uporabe. 
 
Če se to ne upošteva, se lahko vsi obstoječi paraziti, ki se nahajajo na živali prilagodijo na skalarne 
valove v času, ki je potreben, da se ustvari zaščitni obroč, in jih ne odbije. 
 
Če se to zgodi, pustite obesek Pet Protector pritrjen na ovratnici in dokončajte proces odprave bolh 
in klopov. Če je okolje vaše živali zelo okuženo območje, predlagamo, da pritrdite na ovratnik 2 
obeska. 
 

Za koga je ta izdelek? 

Pet Protector  - skalarni valovi nimajo negativnega vpliva na zdravje vašega psa ali mačke; Poleg tega, 

ta izdelek se  lahko uporablja tudi na  ovcah ali konjih, ter druge živali.  Tudi ni omejitev glede starosti 

živali, njihove velikosti ali posebne okoliščine, tj zdravstvenega stanja.  

Pet Protector lahko uporabljajo: 

- mladički 

- vsaka pasma  (velikost ni pomembna, če pa je teža  večja kot 40 kg, bosta potrebna 2 Pet Protector 

obeska. Konji naj imajo 4 Pet Protector obeske, da bi bili v celoti zaščiteni), 

- vse živali, ne glede na zdravstveno stanje; bolne ali okrevanje po bolezni, 

- breje in doječe živali. 



Pet Protector ne vsebuje škodljivih, strupenih snovi in ni potrebno umivanje rok, ko se pride v stik z 

obeskom in se ni potrebno izogibati stika z živaljo ki nosi obesek. Ne samo, da je Pet Protector Disc 

obesek popolnoma neškodljiv, ima pozitiven učinek na zdravje vsake živali.  

Študije so pokazale, da Pet Protector Disc izboljša cirkulacijo, dviguje raven energije ter 

krepi imunski sistem. 

Zato se je ta obrambni sistem proti klopom, bolham in drugim zunanjim zajedavcem, ki temelji na 

skalarni Wave tehnologiji izkazal, da je: 

• najvarnejši, saj je popolnoma, 100% naraven in brez kemikalij; 

• najbolj učinkovit, saj ima 96,97% zajamčeno stopnjo uspešnosti; 

• najdolgotrajnejši, saj nudi 4 –letno zaščito pred klopi in bolhami; 

• najbolj ekonomičen, saj boste s pomočjo Pet Protector  prihranili do 20-kratni znesek, porabljen za 

druge proizvode v obdobju 4 let. 

Pripravite vašega hišnega ljubljenčka pred uporabo obeska Pet Protection proti bolham in 
klopom  
Preberite navodila in se jih držite saj se le tako zagotovi pravilna uporaba Pet Protector Disc. 

Nepravilna priprava vašega hišnega ljubljenčka in njegovega okolja lahko povzroči okvare Pet 

Protector Disc in vpliva na njegovo učinkovitost. 

Obstaja več razlogov, zakaj je zelo pomembno, da pravilno pripravimo vašega ljubljenčka in 
njegovega  okolja in da odstranimo vse obstoječe bolhe, klope in njihove ličinke, preden pritrdimo 
Pet Protector obesek. 
 
1. Pet Protector Disc  nima možnosti za uničenje že obstoječih parazitov ali njihovih ličink 
 
2. Pet Protector Disc lahko odvrača samo nove parazite iz okolja vašega ljubljenčka 
 
3. Pet Protector Disc potrebuje 7 do 20 dni (odvisno od velikosti ljubljenčka) da ustvari dovolj močno 
skalarno Wave polje okoli celega telesa živali, ki ga bo uspešno  ščitilo pred bolhami in klopi. V 
obdobju, ko področje še ni v celoti pripravljeno, obstaja možnost  da se škodljivi organizmi, naselijo 
na žival, in ker Pet Protector obesek ne more odpraviti obstoječih škodljivcev, se bodo še naprej 
razmnoževale.  
To je razlog, zakaj je potrebno pripraviti žival in okolje z anti-parazit proizvodi, ki uničijo morebitne 
škodljivce in njihove ličinke pred začetkom uporabe Pet Protector obeska. Tako tudi svojo žival 
varujte pred stikom in bližino drugih živali, ki bi morda lahko imele parazite in sicer v obdobju med 7 
in 20 dni, medtem ko obesek aktivira polje. 
 
Kako uporabiti obesek za odpravo škodljivcev vaše živali? 
 
Če ste že uporabili nek izdelek za odpravo bolh in klopov in je bil uspešen, potem uporabite ta izdelek 
še enkrat, pred pritrditvijo Pet Protector obeska. Priporočamo tudi kopanje vašega ljubljenčka z 
naravnim šamponom proti  bolham v prvem mesecu uporabe obeska Pet Protector. 
 
Da bi povečali varnost, priporočamo uporabo naravnih izdelkov za odpravo bolh redno, ne da bi 
odstranili Pet Protector obesek. 
 
Če nikoli ne uporabljate kemičnega sredstva proti parazitom, priporočamo uporabo učinkovitega 
naravnega izdelka za odpravo škodljivcev. Po uporabi tega izdelka, obesite Pet Protector obesek takoj 
na ovratnico vašega ljubljenčka in nadaljujte z uporabo tega naravnega proizvoda v celotnem prvem 



mesecu (po nalepki z navodili). Da bi povečali varnost, priporočamo, da uporabite naravni anti-
parazit izdelek redno, ne da bi odstranili Pet Protector obesek. 
 
Opomba: posvetujte se s svojim veterinarjem glede sredstva za odpravo škodljivcev, ki ga boste 

uporabili. 

Kateri izdelek in kako uporabiti pri čiščenju okolja? 

 

Koraki za pripravo vašega hišnega ljubljenčka in njegovega okolje in uporaba Pet Protector obeska 

 

1. temeljito očistite dom 

 

2. za čiščenje notranjih in zunanjih površin vašega doma uporabljajte  naravne izdelke za odpravo 

parazitov 

 

3. uporaba izdelka po vaši izbiri za odpravo vseh morebitnih  klopov, bolh in njihovih nevidnih ličink 

 

4. pritrdite obesek Pet Protector 

 

5. uporaba naravnih proizvodov proti klopom in bolham v naslednjih 20 do 30 dni (po navodilih na 

etiketi). Zelo pomembno je, da je vaš ljubljenček  zaščiten, medtem ko so valovi  v procesu 

oblikovanja zaščitnega polja okrog vašega ljubljenčka 

 

6. vzdrževanje notranjih in zunanjih površin vašega doma z ustreznim naravnim proizvodom proti 

bolham in klopom v naslednjih 20 do 30 dneh 

 

7. uporabljajte naravne anti-parazite izdelke redno, ne da bi odstranili Pet Protector obesek 

 

8. poskrbite, da ostane obesek varno pritrjen na ovratnici hišnega ljubljenčka v vsakem trenutku. 

Odstranitev diska za več kot 2 uri povzroči odstranitev zaščitenega področja in bo potrebno ponoviti 

vse korake, da bi v celoti znova zaščitili svojega ljubljenčka. 

 

9. poskrbite za zamenjavo Pet Protector obeska pred 4-letnim obdobjem. Nov obesek namestite in 

počakajte 7 do 20 dni, da bi novi Pet Protector obesek ustvaril  zaščitno polje in nato zavržite starega. 

O PODJETJU GOLDSTAR 

Goldstar Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2011. To je edini uradni lastnik pravic proizvodnje in 
distribucije originalnih  anti-parazit obeskov - Pet Protector. Ustanovitelj podjetja je Steven Williams 
JR. 
 
Zaposlenih je 48 posameznikov, ki delajo v proizvodnji, logistiki, financah, marketingu, pravni službi in 
IT oddelkov, medtem ko celoten sistem neposredne prodaje opravljajo partnerski člani. 
 
Proizvodnja  Pet Protector obeska se izvaja v treh proizvodnih centrih, ki se nahajajo v Združenem 
kraljestvu, Švici in Nemčiji.  Distribucija proizvodov se izvaja v treh logističnih centrih v Združenem 
kraljestvu, Avstriji in Srbiji. 



 
Vsak posameznik iz katere koli države na svetu lahko naročite naše izdelke ali se pridruži našemu 
podjetje kot član in mu bo izdelek dostavljen v roku 72 ur. 
Kdo je na vrhu? 
 
Naša poslovna strategija temelji na preprostosti in ekskluzivnosti  proizvodnje in prodaje proizvoda. 
V februarju 2012 smo uvedli sistem za distribucijo Pet Protector neposredno in z mednarodno 
pomočjo "od vrat do vrat" - naš izdelek ni mogoče najti v trgovinah, ampak samo ali izključno preko 
naših partnerskih članov. Za to poslovno obliko  smo se odločili, ker je zelo preprosta - to je najhitrejši 
način za širjenje besedo o našem  izdelku in omogoča vsakemu posamezniku, da mu jo dostavijo na 
dom in dajo na ovratnik svojega ljubljenčka v 3 dneh.  
Naš cilj je pokazati svetu, da obstaja rešitev za zatiranje škodljivcev. Dolgoročno, povsem varno in 
maksimalno učinkovito. 
Ni nihče na vrhu in vsak je na vrhu.  
Prepričani smo, da smo družba, ki ustvarja mreže ljudi, ki temeljijo na načelih zaupanja in 
sodelovanja. Vsak posameznik je ločen člen v verigi, pri čemer je vsak enako pomemben.  Motivirati 
svoje člane, da vrednost timskega dela sčasoma vodi do blaginje za celotno omrežje. Nudimo vso 
logistično podporo našim članom, da ustvarijo okolje, v katerem lahko resnično uživajo sadove 
svojega dela brez omejitev. 
 
Pogled v prihodnost 

 

Naša vizija je, da ima vsak hišni ljubljenček na svetu je pritrjen obesek Pet Protector  na svojem 

ovratniku. V tej viziji so živali varne, z veseljem in brez zunanjih zajedavcev. Njihovi lastniki so 

finančno in emocionalno pomirjeni. 

Želimo ljudem ponuditi finančno neodvisnost in uspeh v poslovanju.  

Rezultati so dobri - že po 4 letih ima več kot 25 milijonov živali po vsem svetu obesek Pet Protection, 

ki so sedaj varne in zaščitene. 

 

Kako se je rodila  naša znamka proti bolham in klopom 

Tu se začne naša zgodba ... 
 
Dostikrat je vztrajnost in iznajdljivost ljudi in potreba po spremembi neke stvari na bolje odvisna od 
osebne tragedije in  dejanja sčasoma pripeljejo do teh sprememb. 
 
V našem primeru je bila tragična izguba velikega prijatelja, dogodek, ki je sprožil potrebo po 
spremembi. Za g Steven Williams Jr., je dogodek, ki je spremenil njegovo življenje tisti, ki na koncu 
privede do življenjskih sprememb tudi v življenju hišnih ljubljenčkov. 
 
Ljubljeni in dolgoletni prijatelj, pes z imenom Buster, je umrl v tem času, kar je bila posledica 
počasnega zastrupljanja  z "običajnim" izdelkom proti  bolham. Mnogi od teh proizvodov so na voljo 
tudi danes (veliko preveč so še vedno na voljo), ampak v tistem času, so bili edini učinkoviti in lastniki 
so imeli edino to možnost,  da so svoje živali poskušali na ta način zaščititi pred paraziti. 
 
Steven, kot tudi drugi lastniki hišnih živali v tistem času, se niso zavedali nevarnosti uporabe teh 
kemičnih izdelkov. In ta, tako majhen problem je sčasoma pripeljali do absolutne more, ko je Steven 
in njegova družina spoznala, da je izdelek, ki naj bi pomagal njihovemu pesu Busterju, dejansko 
povzročil zastrupitev njegovih jeter, kar je bil tudi vzrok njegove smrti. 
 



14 let v smeri zmage 
 
Leta 1997, z jasnim ciljem najti rešitev, ki bi učinkovito in hkrati varno zaščitil pse in druge živali pred 
klopi in bolhami, Steven začne delati na projektu, ki bi poiskal pozitivne učinke skalarnih valov tako 
na zdravje ljudi in kot na živali. Ta projekt je po vsem svetu združil znanstvenike iz Španije, Švice in 
Nemčije. 
 
Rezultat njihovega dela je bil neverjeten! Po nekaj letih dela  in testiranja teh valov, je bila skupina na 
dobri poti do izdelave izdelka, ki bi bil 100% varen (za živali in ljudi) in skoraj 100% učinkovit pri 
odganjanju škodljivcev. 
 
V 10 letih med 1998 in 2008, gospod Steven Williams Jr. podaril več kot 3 milijone dolarjev za 
financiranje dodatnih raziskav o tem revolucionarnem izdelku, kot tudi  različnim združenjem, ki se 
zavzemajo za zaščito živali in različnih živalskih zavetišč. 
 
Kljub prizadevanjem g. Stevena in njegove ekipe, je dobro znano dejstvo, da je svet, v katerem 
živimo, ni najbolj human in nesebičen.  Trgovine za male živali, veterinarske lekarne in klinike še 
naprej prodaja kemične anti-parazitne  proizvode izključno za finančni dobiček. V letu 2010 je Steven 
spoznal, da če ne bo spremenil svoje strategije, bo še naprej izgubljal bitko. 
 
Potem je prišel na idejo, da se obrne na  hišne in živalske lastnike neposredno, torej povsem mimo 
posrednikov. Toda nekaj manjka, kaj? Takrat je prišel do njega, do interneta, kot glavnega kanala za 
komunikacijo in tako bi  imel možnost do dostopa do milijonov ljudi po vsem svetu!  
In tako se je Pet Protector rodil! 
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