
Spray do usuwania
zapachu zwierząt
domowych

Wprowadzenie produktów
do pielęgnacji zwierząt



Naturalne filtry zwalczające
naturalne zapachy

Historia marki

Wszyscy dobrze wiemy, że w wyniku naturalnego procesu powstają 
krystaliczne wody mineralne Alp Francuskich.

Najpierw woda ma postać śniegu i deszczu, a następnie przemieszcza 
się powoli, warstwa po warstwie, przez skały lodowcowe, dopóki nie 
stanie się przezroczysta i oczyszczona.

Skały lodowcowe zawierają mnóstwo pierwiastków mineralnych, 
które zapewniają wodzie wszystko, czego jej potrzeba w drodze
do świeżości. Oznacza to, że nigdy nie ma potrzeby dodawania 
żadnych innych składników, aby poprawić jakość i doskonałość wody.

Nasi naukowcy, zainspirowani tym naturalnym zjawiskiem,
po dziesiątkach lat badań postanowili oprzeć się na dynamicznych 
pierwiastkach biorących udział w naturalnym procesie oczyszczania.

Następnie zastosowaliśmy tę samą procedurę w naszych preparatach 
dezodoryzujących. Bowiem to od tego „dynamicznego pierwiastka” 
pochodzi nasza nazwa! Dzięki naszej opatentowanej formule 
mineralnej, nasz spray w naturalny sposób poprawia ekosystem 
Twojego domu dzięki rozkładowi cząsteczek zapachu. 

Wierzymy w magiczną oczyszczającą mineralną moc natury.

Do naszej formuły usuwania zapachów nie dodajemy żadnych 
innych składników.

Chcemy dać Ci produkt, który zapewnia naturalny zapach 
jeszcze większej czystości niż kiedykolwiek przedtem, lecz 
eliminuje brzydkie zapachy bez dodatku maskującej 
chemicznej substancji zapachowej.



Spraw, aby Twoje zwierzęta
i Twój dom pachniały czystością
bez dodatku chemicznych
substancji zapachowych

Korzyści

Idealne usuwanie brzydkich zapachów – doskonała eliminacja 
brzydkich zapachów i ich przyczyn

Bez dodatku silnych związków zapachowych – produkt 
całkowicie wolny od silnych związków zapachowych, 
mających zamaskować brzydkie zapachy

Zapobieganie nawrotom – nie tylko usuwa brzydkie zapachy, 
ale także zapobiega ich nawrotom

Wyjątkowo łatwe użytkowanie sprayu – aplikator naszej 
butelki ma unikalną budowę zapobiegającą kapaniu
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* Zwierzęta domowe są 10 000 razy bardziej wrażliwe na chemiczne substancje zapachowe niż ludzie

Co nas wyróżnia?
Cechy

Produkt bezzapachowy

Ulga dla wrażliwych właścicieli 
zwierząt domowych, którzy cierpią 
na alergie, a ostre zapachy wywołują 
u nich ataki astmy, zwłaszcza dla 
kobiet w ciąży

Ochrona wrażliwego zmysłu węchu 
zwierzęcia*

Opatentowana formuła mineralna

Roztwór nie zawierający enzymów

Bez związków zapachowych w celu 
zamaskowania brzydkiego zapachu

Nasza opatentowana formuła na bazie 
minerałów naturalnie poprawia 
ekosystem Twojego zwierzaka dzięki 
rozkładowi cząsteczek zapachu

Produkt wolny od

Bez alkoholu, bez fosforanów,
bez siarczanów, bez parabenów

Potwierdzona przez firmę SGS 
nietoksyczność w przypadku połknięcia

Potwierdzony przez firmę SGS brak 
efektu drażniącego skórę

Bezpieczny do stosowania u Twoich 
futrzanych przyjaciół oraz w Twoim 
domu



Co nas wyróżnia?
Cechy

Wyjątkowo łatwe użytkowanie
sprayu

Nie zawierająca powietrza
i ergonomiczna butelka

Wyjątkowo łatwe użytkowanie sprayu

Zapomnij na zawsze o denerwującej 
sytuacji podczas używania sprayu, 
gdy aplikator się zacina i płyn wycieka 
na ręce

vs



U zwierząt domowych
Bezpieczny w stosowaniu bezpośrednio na sierść zwierząt domowych.

Nietoksyczny w przypadku połknięcia. Nie podrażnia skóry.

Sposób użycia

1. Rozpylenie

Rozpyl bezpośrednio na sierść 
zwierzęcia w kierunku od tyłu 

uszu do ogona, ostrożnie 
unikając okolic oczu.

2. Masaż

Delikatnie wmasuj w sierść.

3. Powtórka

Powtórz kilka razy, aż sierść 
będzie wilgotna.

4. Pysk i uszy

Rozpyl na miękką szmatkę
i delikatnie zwilż pysk i uszy 

zwierzęcia.



Na powierzchniach
Bezpieczny do stosowania na dywanie, płytkach, drewnianych

podłogach, kuwetach, kanapach z materiału i wielu innych.

Sposób użycia

1. Test

Najpierw przeprowadź test w 
niewidocznym miejscu.

2. Czyszczenie

Sprzątnij mocz, wymiociny
i odchody zwierząt

3. Rozpylenie

Rozpyl bezpośrednio na dany 
obszar, nie spłukuj.

4. 3-PRO. Sekretny
przewodnik: Naturalne

światło słoneczne
Zastosowanie naturalnego światła 

słonecznego może zapewnić super wydajność
w przypadku znacznych problemów

z zapachami.
* Nie stosować na zamsz, skórę.



Co mówią klienci...
Opinie

„Ten produkt jest wspaniały. W wyniku sterylizacji u należącej 

do mojego brata suczki rasy chow-chow rozwinęło się z 

wiekiem nietrzymanie moczu i zarówno ona sama, jak i każde 

miejsce, w którym się znalazła, wydzielało brzydki zapach. Ten 

bezzapachowy produkt szybko wyeliminował niemiły zapach, 

nie powodując podrażnień ani uszkodzeń. Leki zadbały o 

problem ze zdrowiem psa. Jest to kosztowne, ale działa jak 

należy”.

Antigone Walsh
Recenzentka z rankingu TOP 500 Amazon | Klient programu Vine Voice

„Nasze dwa nowe szczenięta rasy Pomeranian to cudowne 

psie maluchy, ale robią także najbardziej śmierdzące kupy, 

jakie można poczuć w życiu, i to podwójnie, gdy jedzą miękki 

pokarm, LOL. Kupiłem więc ten spray z nadzieją, że będzie 

działał lepiej niż większość innych aerozoli, które po prostu 

perfumują powietrze, zamiast usuwać zapach. Zadziałał 

bardzo dobrze i wydaje się, że usuwa brzydki zapach, a nie 

tylko próbuje zastąpić go innym. Zdecydowanie polecam ten 

spray i zamierzamy nadal go używać”.

Shaun H2O
Klient programu Amazon Vine Voice

Autentyczne recenzje mają znaczenie!
Vine to program recenzji klientów, który umożliwia partnerom handlowym Amazon przekazanie swoich produktów recenzentom Amazon, zaproszonym przez Amazon do 

udziału w Vine. Recenzje Vine to niezależne opinie recenzentów Vine Voice, a sprzedawcy nie mogą wpływać na te recenzje, ani ich modyfikować lub edytować. Recenzje Vine 

uważane są za całkowicie obiektywne i neutralne i nie można ich sfałszować ani też zamieszczać nieprawdziwych recenzji.



Co mówią klienci...
Opinie

„Byłam zaskoczona tym, że spray jest całkowicie 

bezzapachowy! Nie pozostawił po sobie żadnych zapachów i 

znakomicie odświeżył obszar kociej kuwety. Jest wyjątkowo 

wydajny, dlatego to bardzo dobra inwestycja dla właścicieli 

zwierząt!”

Eleanor Woon
Klientka Amazon

“Niesamowite! Sam w ogóle nie pachnie, ale natychmiast 

usuwa zapachy. Karma moich psów mocno pachnie i 

natychmiast po posprzątaniu rozpylam spray, a zapach znika 

w ciągu kilku sekund. Nadaje się także do usuwania 

zapachów z ich legowiska i koców. Jest bezpieczny dla 

zwierząt i dzieci i naprawdę szczerze go polecam ”.

Użytkownik niepodpisany
Klient programu Amazon Vine Voice

100% 5-gwiazdkowych ocen klientów Amazon Vine



NanoScan Sp. z o.o.
Skontaktuj się z nami

NanoScan Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki

NIP 9662161965
Regon 521742511

Tel.: +48 85 667 10 67

Email:  biuro@tytancoat.com
              tytan@tytancoat.com


