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ODOR PRODUKTI 
 

 

Nosaukums Indikācija Lietošana Sastāvs 

ODOR ANIMAL  
ELIMINATOR  
SPRAY 250ML 
 
 
 
 
 

aerosols dzīvnieku 
smakas likvidēšanai 

Efektīvi likvidē visas dzīvnieku smakas, t.sk., urīna, fēču, vēmekļu, 
nekrotisku audu, anālo dziedzeru, runča u.c. Var lietot tieši uz dzīvnieka, 
piemēram, šarpejiem ādas krokās un seskiem. Izvairīties no iekļūšanas 
acīs. Var lietot guļvietā, būrī, tualetes kastē. Var izmantot kā ātru, bet 
īslaicīgu gaisa atsvaidzinātāju. OdorSolution sērijas līdzekļi ir droši 
lietošanai uz jebkuras virsmas vai tieši uz dzīvniekiem. Nemaskē. Nesatur 
enzīmus. Likvidē smakas. Paredzēti lietošanai veterinārajās klīnikās, 
dzīvnieku patversmēs, kopšanas salonos, audzētavās un mājas 
apstākļos. Nav toksiski, nav kairinoši, nav uzliesmojoši, nav kancerogēni 
un bioloģiski noārdās. 

satur ūdeni, patentētas 
ēteriskās eļļas un konservantus. 

ODOR CAT ELIMINATOR 500ML 
 
 
 
 
 
 

šķīdums kaķa smakas 
likvidēšanai 

Efektīvi likvidē vairumu kaķa smaku, t.sk., urīna, fēču un runča u.c. 
paklājos, uz sienas un grīdas, tualetē u.c. Var lietot kopā ar citiem 
mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, baktericīdiem, jo nesatur enzīmus. 
Var lietot tieši uz lietām, ko izmanto dzīvnieki, tualetes kastē, būrī, 
guļvietā. OdorSolution sērijas līdzekļi ir droši lietošanai uz jebkuras 
virsmas vai tieši uz dzīvniekiem. Nemaskē. Nesatur enzīmus. Likvidē 
smakas. Paredzēti lietošanai veterinārajās klīnikās, dzīvnieku 
patversmēs, kopšanas salonos, audzētavās un mājas apstākļos. Nav 
toksiski, nav kairinoši, nav uzliesmojoši, nav kancerogēni un bioloģiski 
noārdās. 

Satur ūdeni, patentētas 
ēteriskās eļļas un konservantus. 

ODOR DOG ELIMINATOR 500ML 
 
 
 
 
 
 
 
 

šķīdums suņa smakas 
likvidēšanai 

Var lietot tieši uz dzīvnieka, guļvietā, būdā. Var lietot pēc šampūna, 
mazgāšanas līdzekļiem, baktericīdiem, neietekmējot to iedarbību. 
OdorSolution sērijas līdzekļi ir droši lietošanai uz jebkuras virsmas vai 
tieši uz dzīvniekiem. Nemaskē. Nesatur enzīmus. Likvidē smakas. 
Paredzēti lietošanai veterinārajās klīnikās, dzīvnieku patversmēs, 
kopšanas salonos, audzētavās un mājas apstākļos. Nav toksiski, nav 
kairinoši, nav uzliesmojoši, nav kancerogēni un bioloģiski noārdās. 

Satur ūdeni, patentētas 
ēteriskās eļļas un konservantus. 
Zinātniski izstrādāta formula, lai 
likvidētu suņa smakas, t.sk., 
anālo dziedzeru, urīna, fēču, 
vēmekļu un suņa kažoka 
smaku. Likvidē smaku bez 
vannošanas. 
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