
Наша продукція

  

«БАРС №1» крупний (2,5-5 мм) 5 кг
Принцип дії даного продукту – робота об’ємом
(до з’явлення вологих плям на поверхні, після чого
продукт варто замінити новим).
Рекомендується використовувати
для довгошерстих домашніх улюбленців, а також в якості
гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.
Випускається в паперових пакетах по 5 кг.
Продукт не ароматизований.
Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.
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Наша продукція

«БАРС №2» крупний (2,5-5 мм) 5 кг
Принцип дії даного продукту – робота об’ємом 
(до з’явлення вологих плям на поверхні, після чого продукт варто замінити новим). 
Рекомендується використовувати для довгошерстих домашніх улюбленців, 
а також в якості гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.
Випускається в паперових пакетах по 5 кг.
Продукт ароматизований.
Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

«БАРС №3» стандарт (1,5-2,5 мм) 5 кг
Принцип дії даного продукту – робота поверхнею. 
При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється. 
Рекомендується застосовувати для домашніх улюбленців із шерстю короткої та
середньої довжини, 
а також в якості гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.
Випускається в паперових пакетах вагою 5 кг.
Продукт ароматизований.
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Наша продукція

Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.

  

 

  

 

  

  

  

  

«БАРС №4» класик (0,8-1,5 мм) 5 кг
Принцип дії даного продукту – робота поверхнею. 
При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється.
Розмір гранул оптимальний для проникнення вологи в мікропори.
Випускається в паперових пакетах вагою 5 кг.
Продукт не ароматизований.
Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.
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«БАРС №5» дрібний (0,32-0,8 мм) 5 кг
Принцип дії даного продукту – робота поверхнею. 
При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється.
Рекомендується застосовувати для домашніх улюбленців з короткою шерстю і
молодняка.
Випускається в паперових пакетах вагою 5 кг.
Продукт ароматизований.
Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.
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Наша продукція

    «БАРС №6» крупний (2,5-5 мм) 2,5 кгПринцип дії даного продукту – робота об’ємом(до з’явлення вологих плям на поверхні, після чого продукт варто замінити новим).Рекомендується використовувати для довгошерстих домашніх улюбленців,а також в якості гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.Випускається в паперових пакетах по 2,5 кг.Продукт ароматизований.Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.          

     «БАРС №7» стандарт (1,5-2,5 мм) 2,5 кгПринцип дії даного продукту – робота поверхнею.При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється.Рекомендується застосовувати для домашніх улюбленців із шерстю короткої тасередньої довжини,а також в якості гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.Випускається в паперових пакетах вагою 2,5 кг.Продукт ароматизований. Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.       

     «БАРС №8» крупний (2,5-5 мм) 2,5 кгПринцип дії даного продукту – робота об’ємом (до з’явлення вологих плям на поверхні, після чого продукт варто замінити новим). Рекомендується використовувати длядовгошерстих домашніх улюбленців,а також в якості гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.Випускається в поліетиленових пакетах по 2,5 кг.Продукт ароматизований.Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.          

  «БАРС №9» стандарт (1,5-2,5 мм) 2,5 кгПринцип дії даного продукту – робота поверхнею.При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється.Рекомендується застосовувати для домашніх улюбленців із шерстю короткої тасередньої довжини,а також в якості гігієнічної підстилки для рептилій, гризунів і пернатих.Випускається в поліетиленових пакетах вагою 2,5 кг.Продукт ароматизований.Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.          

  «БАРС №10» дрібний (0,32-0,8 мм) 2,5 кгПринцип дії даного продукту – робота поверхнею.При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється.Рекомендується застосовувати для домашніх улюбленців з короткою шерстю імолодняка.Випускається в поліетиленових пакетах вагою 2,5 кг.Продукт ароматизований. Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.             

  «БАРС №11» класик (0,8-1,5 мм) 2,5 кгПринцип дії даного продукту – робота поверхнею.При вбиранні вологи утворюється комочок правильної форми, який легко видаляється.Розмір гранул оптимальний для проникнення вологи в мікропори.В поліетиленових пакетах 2,5 кг.Продукт ароматизований. Рекомендований насипний шар продукту 3-4 см.           Ваш улюбленець буде задоволений нашим продуктом!  
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