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Link do produktu: https://sklep.psiesmaki.com/puller-standard-zabawka-dla-psa-p-623.html

PULLER STANDARD - zabawka dla
psa
Cena

105,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PUL 003

Kod producenta

PUL 003

Producent

PULLER

Opis produktu
PULLER to innowacyjny i nowoczesny projekt wszechstronnego produktu dla psów. To nie tylko zabawka, ale także wspaniały atrybut treningowy. Stworzony jest z
nieszkodliwego i bardzo trwałego materiału. Jest do tego lekki i miękki - pozwala psu na bardzo wygodne użytkowanie, jest przyjemny w dotyku. Łatwo go podnieść z
ziemi oraz utrzymać w pysku. Produkt unosi się na wodzie, a zastosowana kolorystyka sprawia, że jest widoczny nawet ze sporej odległości i ciężko go zgubić np. w
trawie.
PULLER pozwala wyrobić mięśnie psu, jest pomocny w rozładowywaniu nadmiaru energii, wspomaga też zrzucanie nadwagi. Fenomenalnie nadaje się do przeciągania,
aportowania i tropienia. Dzięki niemu możemy zachęcić psa do pływania, a nawet wyeliminować agresję - zabawka ma setki zastosowań.
Dostępne są rozmaite rozmiary, dzięki czemu PULLER staje się idealnym produktem dla każdego psa, nawet tego najmniejszego - dla nich stworzono rozmiar MICRO!
Produkt ten zdobył wiele prestiżowych nagród, co potwierdza jego jakość, praktyczność oraz innowację.
To nie jest GRYZAK ! TO INTERAKTYWNA ZABAWKA DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU PSA Z OPIEKUNEM!
PULLER został opracowany przez profesjonalnych hodowców psów, w celu uproszczenia szkolenia psów i zrozumienia między trenerem i psem. Większość problemów
właścicieli psów w kontaktach z nimi to wynik braku wspólnego obciążenia fizycznego i psycho-emocjonalnych więzi, budowanych m.i. poprzez takie wspólne zabawy z
psem.
Podstawowe cechy:
Lekki!
Ze względu na wyjątkową lekkość PULLER daje właścicielowi możliwość zaangażowania się w zabawy z psem na długi czas bez zmęczenia. Również z takim
urządzeniem, jako ściągacz, będzie to bardzo łatwa i wygodna zabawa z psem dla kobiet, osób starszych a nawet dla dzieci.

Nie szkodliwy!
PULLER to zabawka ze specjalnego, elastycznego, nietoksycznego materiału przez który zęby psa łagodnie przebijają się nie kalecząc dziąseł. PULLER nie łamie się, nie
kruszy a pies nie zadławi się jego kawałkami. PULLER nie odkształca się i nie traci swoich zasadniczych właściwości przez długi czas.
Bezpieczny dla rąk właściciela !
Ze względu na kształt, trzymając PULLER w ręku, prowokujesz psa do złapania zabawki w szczęki, a nie dajesz mu nawet możliwości złapania za dłoń - okrągły kształt
zabawki powoduje, że zawsze jest ona w bezpiecznej odległości od pyska psa. Dlatego tez ważna jest odpowiednie dobranie wielkość PULLERA do rasy psa.

Na każde warunki!
PULLER pływa i jest dobrze widoczny w wodzie. Dzięki temu zrobisz dobry trening zarówno na lądzie, ale także w wodzie
Bez zapachu!
Brak jakichkolwiek obcych zapachów pochodzących z zabawki co jest ważne - zapach nie będzie psa rozpraszał a w przeciwieństwie do niskiej jakości innych
podobnych produktów dla psów, PULLER nie pozostawi na rękach właściciela specyficznego zapachu.
Znacząca i zasadnicza różnica PULLER-a w porównaniu do innych urządzeń szkoleniowych przeznaczonych dla psów - jest to, ze występuje tutaj para (2szt.) takich
samych przedmiotów. Takie podejście pozwala zaplanować trening znacznie bardziej intensywny i w krótszym czasie, aby zapewnić psu odpowiedni poziom
obciążenia. Równoległa praca z dwoma zabawkami pozwala także właścicielowi utrzymanie stałego kontaktu z psem.
Przed treningiem - PAMIĘTAJ o ROZGRZEWCE - by zminimalizować ryzyko urazu!
Jak trenować z PULLEREM? - zajrzyj do załączonego pliku.
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Puller otrzymał pierwsze miejsce USA Pet Innovation Awards 2019 - The Best - Number One ! - oraz w Top For Dog 2016, 2017, 2018 jak też zdobył
złoty medal na Międzynarodowych Targach Pet Fair 2017, co potwierdza jego jakość i przydatność w zabawach i ćwiczeniach z psem.
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