
Gefeliciteerd met je kitten!

Checklist

€2,50
korting

CatComfort ®
Stelt je kitten gerust

Waardebon

Ontvang €2,50 korting op een product naar keuze  
uit het Beaphar CatComfort® assortiment.

GEZONDHEID/APOTHEEK
Ontwormingsmiddel
Vlooien- en tekenmiddel
Tekenpen
Thermometer
EHBO setje
Wondzalf
Oogzalf
Oorreiniger

VERZORGING
Nagelknipper
Borstel
Kattenshampoo
Gebitsverzorging 
(tandenborstel, tandpasta, 
mondwater)

IN HUIS
Mand/kussen/ligplaats op hoogte
Kattenbak + schoonmaakartikelen
Kattenbakvulling
Krabpaal of -plank
Speelgoed 
Voer
Voer- en drinkbak/drinkfontein 
Bewaarton voor voer
Geurvreter, Geurweg, Vlekweg

SAMEN OP PAD
Transportbox
Tuigje
Reisfit tegen reisziekte

ONTWORMINGSADVIES
Voor de kitten is het belangrijk om te ontwormen 
vanaf 3 weken leeftijd. Herhaal dit iedere 2 weken tot 
2 weken nadat de kitten geen melk meer drinkt bij de 
moeder (informeer bij de fokker). Vanaf dat moment 
ontworm je maandelijks tot 6 maanden leeftijd.

VLOOIEN- EN TEKENPREVENTIE
Vraag bij de fokker/het asiel of de kitten al behandeld 
is tegen parasieten en met welk middel. Op deze wijze 
kun je bepalen wanneer een volgende behandeling 
nodig is. Jouw dierenspeciaalzaak helpt je graag met 
het bepalen van het juiste product.

Behandeling op:

Volgende behandeling op: 

........../........../................
........../........../................

Behandeling op:

Volgende behandeling op: 

........../........../................
........../........../................

Van harte gefeliciteerd met je nieuwe (aanstaande) huisgenoot. Als je een kitten hebt of 
binnenkort krijgt heb je veel nieuwe spulletjes nodig. Bekijk onderstaande checklist en kruis aan 
wat je al hebt en bepaal wat je nog nodig hebt om jouw kitten in goede gezondheid te houden. 
Iedere kat is anders. In jouw dierenspeciaalzaak vind je de specialist die je graag helpt met een 
deskundig advies voor de spullen die passen bij de eigenschappen van jouw kitten.

TRAINING
CatComfort® voor stressvolle  
situaties en gedragsproblemen
Clicker
Beloningssnoepjes
Afweer- of lokmiddelen  
(Cat Trainer, Keep Off)



CatComfort ®
Stelt je kitten gerust

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde waardebon ontvang je bij aankoop van Beaphar CatComfort®  

€ 2,50 kassakorting. Inwisselbaar bij gespecialiseerde verkooppunten, zoals dierenspeciaalzaak of tuincentrum  
met Beaphar CatComfort® in het assortiment.*

Naam:  ...................................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................................
€2,50
korting

Deze waardebon is geldig tot en met 31 december 2022.

 Ik ontvang graag de Beaphar Friends nieuwsbrief per e-mail en geef daarom toestemming voor de verwerking van mijn gegevens. 
De nieuwsbrief bevat informatie over de verzorging van huisdieren, producten en aanbiedingen van Beaphar Nederland B.V. Na de 
verwerking, van uitsluitend de gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven, wordt deze waardebon vernietigd.

* Voor speciaalzaak: uw Beaphar Rayon Manager compenseert deze korting.

Waardebon

Beaphar CatComfort®  
is verkrijgbaar als:

 Spot On
 Halsband
 Spray
 Verdamper

Als een moederpoes haar kittens zoogt geeft zij het 
geruststellend moederferomoon af. Dit geeft een instinctieve, 
geruststellende boodschap. Het helpt de kittens om zich veilig 
en op hun gemak te voelen. Ook geven katten regelmatig 
kopjes tegen voorwerpen, deurposten of personen. Hiermee 
markeren zij dat gebied onzichtbaar met feromonen als een 
prettige omgeving waar zij graag verblijven. 

Beaphar CatComfort® bevat een kopie van de feromonen 
van katten. Zo geeft het de kat continu een geruststellende 
boodschap. Ideaal voor kittens die verhuizen naar een 
nieuwe eigenaar om ze extra op hun gemak te stellen. 
Ook zeer geschikt om te gebruiken bij de kennismaking 
tussen twee katten.

Het is tevens ideaal om kittens te ondersteunen als ze nieuwe 
ervaringen op doen tijdens de socialisatie, zoals mee gaan 
met de auto, alleen zijn, dierenartsbezoek enz.


