
Wist u dat? 
Een kat spint gemiddeld 10.950 uur tijdens zijn leven.

w w w. re la xopet.com

RelaxoPet is hier beschikbaar:

Stress behoort
tot het verleden
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Waarom
  RelaxoPet ? 

„Voor de gezondheid van 
katten is het belangrijk, 
dat ze hun eigen 
ontspanningsmomenten 
kunnen houden. 

RelaxoPet biedt de 
perfecte oplossing 
om het dagelijkse 
ontspanningsproces te 
ondersteunen.“

Gewoon dierlijk goed 

RelaxoPet is het pro-actief bevorderen van de 
ontspanning van het dier in diverse stress-situaties. 

Dierenontspannings-trainer



Stressvolle situaties en 
angst kunnen bij katten 
zeer verschillende trig-
gers hebben.

Hard en knallend vuur-
werk bijvoorbeeld, ver-
oorzaakt bij bijna alle 
katten hoge stress en 
paniekreacties, evenals 
een bezoek aan de die-
renarts, het gevoel van 
eenzaamheid, onweer, 
een onbekende situatie, 
reizen of een vreemde 
omgeving voor dieren. 

Dit kan zich eveneens 
uiten in schuwheid, ver-
vuiling, paniek, agressie, 
angsten, verminderde 
spel- en zoekinstincten en 
nog veel meer.

Onze nieuwe RelaxoPet 
dierenontspannings-
trainer werkt op een 
natuurli jke manier, kal-
merend, volledig auto-
matisch en zonder bij-
werkingen.

Dus RelaxoPet kan uw kat ook helpen
Of het nu binnen de ei-
gen vier muren, buiten, 
onderweg tijdens reizen 
en vervoer, of in alle on-
bekende omgevingen 
is, Relaxopet is handig.  

Het is mobiel en overal 
inzetbaar, dankzij de 
volledig geïntegreerde, 
hoogwaardige batterij-
technologie.

Onbegrensde toepassingsmogelijkheden

Unieke technologie

RelaxoPet bevordert de 
eigen ontspanning van 
het dier, zodat uw kat in 
de toekomst de stress-
factoren weer zelfstan-
dig kan verwerken en 
reguleren. 

Dankzij de geluidsklan-
ken die speciaal zijn af-
gestemd op het gehoor 
van uw kat, behoren 
angsten en stress nu tot 
het verleden.

Relaxopet ziet eruit als 

een luidspreker, maar 

daar heeft het wei-

nig mee te maken. Het 

werkt dankzij intelligen-

te technologie, volledig 

zelfstandig. Gemakkelijk 

dagelijks te gebruiken. 
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    RelaxoPet 

kan overal staan...

Dagelijks relaxen

Gemakkelijk gebruik

Zeer gevoelige micro-
foons detecteren auto-
matisch de stressoren 
van uw kat, zelfs zonder 
uw aanwezigheid. 
   

De nieuw ontwikkelde 
processoren garande-
ren een betrouwbare 
en duurzame werking.


