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BIO-LITTER
O granulado sanitário para gatos, Finotrato Bio-litter, é um marco no universo pet,
oferecendo praticidade com alto rendimento e absorção. Seus granulados formam
torrões firmes, fáceis de serem retirados e, por serem à base vegetal, podem ser
descartados diretamente no vaso sanitário.

Apresentações

2kg, 4kg, 10kg e 25kg.
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Criado para fornecer o melhor para seu gato, proporciona um controle natural do odor
da urina e das fezes. Sua embalagem de 2kg, 4kg, 25kg e seus ingredientes são 100%
biodegradáveis, decompondo-se mais rápido que os granulados de origem mineral,
não gerando impactos ambientais.
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Composição Qualitativa

Produtos vegetais processados
e extrato de Yucca.

Modo de Usar

1 - Coloque uma camada de 5cm do produto em uma bandeja alta.
2 - Após a utilização, o granulado sanitário atuará absorvendo a umidade e o odor da
urina e das fezes, formando torrões.
3 - Com uma pá, retire os torrões. Quanto mais granulado tiver na bandeja, mais fácil
ficará a remoção, evitando que a urina entre em contato com o fundo da caixa.
4 - Descarte-os no vaso sanitário ou lixo comum.
* Caso não esteja utilizando este produto, inicie a transição com 2cm de Finotrato
Bio-litter no fundo da bandeja e cubra com o granulado anterior. Na semana seguinte
aumente para 4cm e diminua a quantidade do outro granulado.
Faça de forma gradual até que seu gato esteja adaptado
ao novo produto.

Nós colocamos o coração e a ciência para criar um
produto 100% biodegradável, de fácil descarte e muito
mais higiênico.
HIGIÊNICO E PRÁTICO

Forma torrões fáceis de serem
removidos,
facilitando
a
higienização da caixa sanitária.
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MINIMIZA ODORES
DA URINA E FEZES

Possui em sua composição o
extrato de Yucca, que reduz de
forma ativa os odores da urina e
das fezes.

ECO FRIENDLY:
100% BIODEGRADÁVEL

Por ser composto de ingredientes vegetais
de fontes renováveis, o granulado sanitário
Finotrato Bio-litter pode ser descartado de
forma segura no vaso sanitário ou lixo
comum. Além disso, sua embalagem é
formada de plástico 100% biodegradável.

HIPOALERGÊNICO:
SEGURO E ATÓXICO

Finotrato Bio-litter não possui em sua
composição aromatizantes e corantes.

ALTA ABSORÇÃO
E RENDIMENTO

Seus grãos finos, de baixa densidade e alta
tecnologia, garantem máxima absorção,
formando torrões mais firmes e de fácil
descarte. Também rende mais, pela menor
quantidade de produto necessário para
encher a caixa sanitária, quando comparado
com os granulados de argila e sílica.

Ultra Premium

GRANULADO
SANITÁRIO

Conheça também nossa linha completa
de produtos para cães e gatos
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