
Magische Borstel voor Vachtverzorging 
(Hond, Kat)

Hondenborstel met Antikraswerking d.m.v. afgeronde haakjes

 Kamt gemakkelijk, ontrafelt knopen snel en efficient en maakt vuil in de vacht gemakkleijk los.

 Sterk en duurzaam materiaal.

 Comfortabel handvat van antislip materiaal.

Beschadigt deze borstel de huid van mijn hond of kat?

Nee, door de ronde borsteltjes masseert deze de huis van je hond of kat. Probeer het eerst voorzichtig uit 
op je huisdier om te zien hoe deze erop reageert.

De vacht van mijn hond is dof, hoe maak ik deze mooi glanzend?

Vachtverzorging bestaat uit verschillende stappen. Eén stap is het voorkomen van vachtproblemen door 
geregeld knopen in de vacht te ontrafelen en vuil in de vacht los te maken door te borstelen.

Voor welke huisdieren is deze borstel geschikt?

De magische borstel is geschikt voor de vacht van uw hond, kat, konijn, chihuahua, etc. Bijvoorbeeld: 
toller retriever, ierse wolfshond, bearded collie, australische herder, border terrier, hollandse herder, 
duitse dog, witte herder, airedale terrier, siberische husky, labradoodle labrador, golden retriever, sih tzu, 
pomeriaan, puppy teckel, boomer, poedel, maine coon, ruwharige teckel, maltezer, jack russel, cavalier 
kin charles spaniel, bouvier, britse korthaar, border collie, heidewachtel, beagle, husky, yuup.

Eigenschappen

Kleur Keuze uit Roze, Blauw
Afmetingen 17.6cm x 6.60cm x 2.50cm
Materiaal Gehard staal (PP + TPE milieuvriendelijke materialen)

Plus- en minpunten
 Helpt de vacht mooi en glanzend te worden.
 Is geschikt voor een varieteit aan huisdieren.
 Deze borstel is ergonomisch en diervriendelijk ontworpen.



 Deze borstel vereist handarbeid.

Garanties
+ Binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
+ Uw aankopen en betalingen terugzien in uw persoonlijke account.
+ Veilig betalen via uw bank met iDeal.
+ Onze klantenservice staat voor al uw vragen klaar.

Bijzonderheden
Houd alstublieft rekening met een levertijd van 1 tot 3 weken in verband met de actie.
Consulteer altijd een dierenarts voor advies op maat voor uw huisdier.

Tags: langharige kat, furminator ragdoll, furminator hond gebruiksaanwijzing, furminator goed of slecht, 
furminator slecht, furminator gerbruiksaanwijzing, furminator snijdt, furminator kat, vacht hond dof, 
vachtverzorging kat, vachtproblemen hond, glanzende vacht hond, vacht hond verbeteren, vacht hond 
laten glanzen, vachtverzorging konijn, vachtverzorging chihuahua, gezonde vacht hondmooie vacht hond,
vacht van een hond, toller retriever, ierse wolfshond, bearded collie, australische herder, border terrier, 
hollandse herder, duitse dog, witte herder, airedale terrier, siberische husky, labradoodle labrador, golden
retriever, sih tzu, pomeriaan, puppy teckel, boomer, poedel, maine coon, ruwharige teckel, maltezer, jack 
russel, cavalier kin charles spaniel, bouvier, britse korthaar, border collie, heidewachtel, beagle, husky, 
yuup
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