
 
 

 
 

 

 

 

    enifel Spray 60ml Z-מ"ל  60תרסיס זניפל 

  

  

  

   

   

  

  

  

  תרסיס המכיל פרומונים וקטניפ המסייע בבקרת התנהגות לא רצויה בקרב חתולים.  

שמסייעים בהקניית תחושת נינוחות בקרב חתולים   Nepeta catariaותמצית מרגיעים תרסיס זניפל מכיל פרומונים 
המפגינים התנהגויות לא רצויות, וכסיוע למצבי סטרס בחתולים. תרסיס זניפל יעיל גם למצבי סטרס פתאומיים 

 שאינם ניתנים לחיזוי.

: תרסיס זניפל מכיל נוסחה  הרכב
חדשנית המכילה אנאלוג של פרומון 

) ותמצית  11.6%פשיאלי של חתולים (
  ).  Nepeta catariaקטניפ (

יש להרחיק  – חומר דליק   אחסון:
שן ממקורות חום, ניצוצות או אש. אין לע

ליד החומר. יש לאחסן במקום מאוורר  
  וקריר.  

לחיצות   400 -מ"ל (מכיל כ 60 :תכולה
  שחרור תרסיס). 

ביבת המחייה של  : יש לנער היטב לפני השימוש. יש לרסס בסשימושהוראות 
  דקות לפני חשיפת החתול לאזור או המשטח המרוסס.   15-החתול, להמתין כ

במידה וידוע מראש על היתכנות חשיפה לפני אירועים הגורמים לסטרס: 
פינות חדר/ים  –דקות לפני, בסביבת המחיה של החתול  15לסטרס, לרסס 

 3ות לכל אתר עד לחיצ 5ס"מ מהרצפה) ורגלי רהיטים. ניתן לרסס   20(בגובה 
  פעמים ביום, למשך כל זמן החשיפה לסטרס. 

לחיצות),  8-: רססו את דופן הארגז (עד כלריסוס ארגז נשיאה לפני הובלה
דקות לפני הכנסת החתול לתוכו. ניתן לחזור על הפעולה לפני כל הובלה,  15

שעות  4ואם השהות בארגז הנשיאה ממושכת ניתן לחזור על הפעולה אחרי 
  דקות לאחריה).  15-הוציא את החתול למשך הפעולה ו(יש ל

: אתרו ונקו את האזורים בהם לא ראוי הטלת צרכיםסימון/ לריסוס אזור  
לחיצות) את המשטח הניצב עליו  1-3החתול הטיל שתן ולאחר מכן רססו (

  4ס"מ מהרצפה. ניתן לחזור על הפעולה כל   15-20סימן החתול, בגובה 
    שבועות. 1-4שעות, למשך  

 6: ניתן לרסס פעם ביום (עד  לא ראויים השחזת ציפורנייםגרוד / לאזורי 
  שבועות ישירות על האזור.  1-4לחיצות) למשך 

: לפני הכנסת חתול חדש הביתה ניתן לרסס פעם ביום לבתים מרובי חתולים
  ס"מ מהרצפה.  20למשך כחודשיים בפינות החדר/ים, בגובה 

  20רגלי רהיטים ופינות חדר/ים בגובה  : לרסס את מיטתו,לחתול העובר דירה
 שבועות. 1-4, פעם ביום למשך ריסוסים) 5(  ס"מ מהרצפה

לא  : לשימוש חיצוני בלבד. אזהרות 
יש מיועד לריסוס ישיר על בעלי חיים. 

להרחיק מהישג ידם של ילדים. התרסיס  
עשוי להכיל קריסטלים בטמפרטורות 
סביבה נמוכות, התהליך הפיך לאחר  

הבאה לטמפרטורת חדר. גוון התמיסה  
יכול להפוך לצהבהב, אין בכך השפעה 

יעילות המוצר. התמיסה מבוססת על 
על אלכוהול ואינה מיועדת למפיצי ריח  

  חשמליים. 


