
Pet protector- da bodo vaši ljubljenčki na varnem 

Navodila za uporabo 

Pet protector je edina, znansvetno dokazana, nestrupena zaščita proti zunanjim parazitom za živali.  

Ko jo enkrat pripnete na ovratnico, po navodilih v nadaljevanju, je učinkovita popolnoma naravna 

zaščita pred bolhami, klopi in komarji. 

Vsaka značka zagotavlja učinkovito zaščito za obdobje štirih let.  

Deluje je na psih in mačkah, ne glede na njihovo starost, vključno na mladičkih, ne glede na starost, 

težo in velikost. Uporabljamo jo lahko tudi na bolnih živalih, živalih med okrevanjem ali brejih 

samicah. 

 

Lastnosti: 

- nestrupena 

- vodoodporna 

- brez vonja 

- ni potrebno umivati rok po dotiku. Otroci se lahko varno igrajo s svojimi živalmi. 

Kako deluje 

Pet protector značka je patentiran izdelek, ki deluje na osnovi tehnologije skalarnih valov in za 

delovanje ne potrebuje baterij. Uporablja naraven vir energije- zemeljsko magnetno polje, ki pomaga 

znački ustvariti zaščitno polje okrog vaše živali in s tem preprečuje zunanjim parazitom, kot so bolhe, 

klopi in komarji, da se prisesajo nanjo (prosimo, vedite: ne deluje na parazite, ki so že okužili vašo 

žival, ali se prisesali nanjo!). 

Pet protector obesek začne delovati 24 ur potem, ko ste ga pripeli okrog vratu vaše živali. Zahteva še 

7 do 20 dni (odvisno od velikost vaše živali), da ustvari stabilno zaščitno polje. 

Navodila za uporabo 

Izrednega pomena je, da je žival pred uporabo Pet protectorja popolnoma osvobojena bolh in njenih 

ličink ter klopov oziroma drugih parazitov. Šamponi proti parazitom, ovratnice in glavniki niso dovolj 

učinkoviti za ta proces. V kolikor ne boste uspeli popolnoma uničiti vseh parazitov in njihovih ličink, 

se bodo le-ti navadili na novo okolje in se še naprej razmnoževali. 

Ko popolnama odstranite parazite in njihovih ličink na živali, je naslednji korak pritrditev značke na 

ovratnico ali trakec. Zelo pomembno je, da držite vašo žival stran od prostorov ali stikov, kjer bi se 

lahko okužila s paraziti vsaj  še 7 do 20 dni- toliko, da se magnetno polje stabilizira. 

 



 

Varnostni ukrepi 

Da bi ohranili Pet protector značko res učinkovito, mora ostali na živali ves čas, tudi, ko jo kopamo ali 

peljemo k veterinarju. Če moramo značko iz kateregakoli razloga odstraniti, je potrebno ves postopek 

za stablizacijo zaščitnega polja ponoviti. Le tako bo zaščita popolna. 

V kolikor ovratnico doma snemate, priporočamo, da Pet protector namestite na poseben trakec, ki 

bo lahko na vaši živali ves čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


