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HELP ONS GRATIS ASIELKATTEN 
ONDERSTEUNEN.

In 2010 begonnen we GiveLitter™ met een eenvoudig idee: om 
poezenliefhebbers overal ter wereld te helpen om gratis strooisel  

te doneren aan al die asielen die dat het hardst nodig hebben. We 
hebben enorme donaties gedaan, maar de impact op de levens van 

asielkatten is nóg groter – en dat allemaal dankzij fans zoals jij. 
 

Kijk voor meer informatie op www.givelitter.com

ONTDEK HOE LANG JE ÉÉN ZAK 
KUNT GEBRUIKEN!**

OP BASIS VAN EEN ZAK À 6,5 LITER

**Kostenbesparingen zijn berekend op basis van het regelmatig verschonen van 

het strooisel tijdens interne tests. Gebaseerd op katten met gemiddelde grootte. De 

resultaten kunnen verschillen.

> 60 DAGEN

> 30 DAGEN

> 20 DAGEN

„IK BEN DOL OP DIT STROOISEL! ... Het is geweldig dat de 
kluiten niet uit elkaar vallen. En dat je ze dan ook nog kunt 
doorspoelen ... de beste oplossing tegen geuren en –het 

allerbelangrijkst– nagenoeg stofvrij! En ten slotte ... het strooisel 
gaat VEEL langer mee als je zo weinig hoeft weg te doen tijdens 

het verschonen.” -JANET C.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

STAP LANGZAAM OVER: Begin door slechts 
een derde van World's Best Cat Litter™ toe te voegen 
aan een schone bak met uw huidige strooisel. Ga 
vervolgens over naar twee derde als uw poes er 
aan gewend is geraakt. Gebruik daarna alleen nog 
World's Best Cat Litter™. 

KIES EEN GOEDE LOCATIE: Zorg voor 
minimaal één bak per poes. Zet de bak op een 
rustige plaats die gemakkelijk toegankelijk is – uit de 
buurt van de voer- en waterbakjes van de poes.

HOUD ALLES SCHOON: Veeg kluiten dagelijks 
op voor het beste resultaat en zorg dat de laag met 
World's Best Cat Litter™ 5 tot 7,5 cm diep is.

DUTCH_WBC_broch_consumer_international_r1.indd   1DUTCH_WBC_broch_consumer_international_r1.indd   1 3/31/2020   9:47:06 PM3/31/2020   9:47:06 PM



WELKE FORMULE PAST HET BEST BIJ JOU?

VOUWLIJNEN, NIET DRUKKEN

 

GEBRUIK MINDER. KRIJG MEER.
SCHAKEL OVER OP DE GECONCENTREERDE KRACHT VAN MAÏS.

World's Best Cat Litter™ wordt gemaakt via een gepatenteerd 
proces, waarbij het van nature absorberende maïs wordt 

samengevoegd tot geconcentreerde korrels die geuren diep van 
binnen opvangen en bij contact strakke kluiten vormen. Daardoor 

doet u meer met minder.

*Kan worden doorgespoeld in goed onderhouden systemen. Spoel maximaal 1-2 
kluiten van World's Best Cat Litter™ per keer door. De staat Californië moedigt het 
verwijderen van kattenpoep in het afval aan en ontmoedigt het doorspoelen van 
uitwerpselen in toiletten of het afvoeren ervan in de riolering.

GEWELDIGE
GEURCONTROLE

SNELLE 
SAMENKLONTERING

EN GEMAKKELIJKE 
SCHOONMAAK

  DOORSPOELBAAR* 
GESCHIKT VOOR  

SEPTIC-TANKS

LICHT 99% STOFVRIJ HUISDIER-, MENS-  
EN MILIEUVRIENDELIJK

ADVANCED-SERIE
DUURZAAM STROOISEL 

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR SPECIFIEKE PROBLEMEN

ZERO MESS™ – Strooisel voor meerdere poezen, met 2x betere 
samenklontering en meer geurcontrole.
  
ZERO MESS™ PINE SCENTED – Een strooisel voor meerdere 
poezen, met het voordeel voor het snel en gemakkelijk opruimen dat 
Zero Mess™ biedt, plus een mix van echte denneningrediënten voor 
een subtiele natuurlijke geur.

PICKY CAT™ – Een strooisel voor meerdere poezen met een 
toegevoegd natuurlijk aantrekkingsmiddel om te zorgen dat poezen 
steeds opnieuw hun bak opzoeken.

VERKRIJGBAAR IN zakken van 2,7, 5,5 en 11 liter.  
Te koop in webwinkels en dierenspeciaalzaken.

ORIGINAL-SERIE
DUURZAAM STROOISEL 

MET GEWELDIGE PRESTATIES

SAMENKLONTERING – Dankzij de geweldige geurcontrole en nauwe 
samenklontering is deze formule ideaal voor woningen met één of twee 
poezen.

SAMENKLONTERING VOOR MEERDERE KATTEN– Het extra, 
volledig natuurlijke plantingrediënt voor betere geurcontrole maakt deze 
formule ideaal voor woningen met twee of meer poezen.

SAMENKLONTERING VOOR MEERDERE KATTEN, MET 
LAVENDELGEUR – Deze formule werd gemaakt met 100% natuurlijk 
lavendelolie en is ideaal voor poezenbezitters die graag strooisel met een 
geurtje willen.

VERKRIJGBAAR IN zakken van 3, 3,5, 6, 6,5 en 12 liter.  
Te koop in PetSmart®- en PETCO®-winkels, bepaalde Target®- en Walmart-
vestigingen en andere toonaangevende dierenwinkels en supermarkten.

Kijk voor meer informatie op www.worldsbestcatlitter.com
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