EM-Keramiek Collar
Teken & Vlooien afwerende
Ketting. Ook voor meer rust, balans en
verbetering van de weerstand.

Teek’EM-2Go
Anti-Teek Collar
Deze Teek'EM-2Go Collars worden
door Made By C•Dogs handgemaakt. Ze zijn

vrij van chemische stoffen en kunnen dus ook zonder
problemen door overgevoelige/allergie
honden worden gedragen. Deze ketting -met EMKeramiek kralen- kan ook worden ingezet voor rust,
balans en verbetering van de weerstand.

EM-Keramiek Is een 100% natuurlijk
product. De ketting geeft geen 100% garantie tegen

teken, maar dit is helaas ook niet het geval bij
chemische alternatieven. De resultaten kunnen ook
per hond verschillen. Maar onderzoek heeft
uitgewezen dat honden die EM-tekenbanden dragen
beduidend minder teken hebben dan honden zonder
bescherming.

Puur Natuur EM is een mengsel van vrij in de
natuur voorkomende Effectieve Micro-organismen
(EM) en kan o.a worden gebruikt om de natuurlijke
weerstand van dieren te verhogen. Het ingebakken
mengsel bevat meer dan 80 verschillende soorten
effectieve micro-organismen. Elk van deze effectieve
micro-organismen heeft specifieke taken en ze
bevorderen elkaars werking. Deze micro-organismen
worden verzameld in de vrije natuur, zijn niet
gemanipuleerd of gemodificeerd en worden op een
natuurlijke wijze gekweekt.
EM-Keramiek

Werking en Onderhoud



Het is aanbevolen om de tekenband
dag en nacht om te houden. Het is
geen probleem om de tekenband kort
te verwijderen.



De tekenband werkt niet meteen, na
een 3 tot 4-tal weken dragen geeft het
pas resultaat.



Voor de goede werking dient de
tekenband om de 2/3 weken opnieuw
“geactiveerd” te worden. Spoel de
kralen schoon onder zuiver stromend
water. (zonder reinigingsmiddel)



Laat na het schoonspoelen de
tekenband in zonlicht of onder een
UV-lamp drogen. Zo laden de kralen
weer op en blijven actief.



Probeer contact met de kralen te
vermijden nadat ze opnieuw
geactiveerd werden.



In principe volstaan 8 keramische
kralen voor grote honden en 3 voor
kleine honden. We gebruiken er meer
want het oog wil ook wat. Meer kralen
is absoluut niet schadelijk.

Een Bijzonder Product!
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