
Xixi e coco no lugar errado nunca mais!! 

Mais foi surpreendente, como o comportamento do meu cachorro mudou 

depois dessa receita secreta... 

Um método que faz meu cão ficar obediente e adestrado com menos de 

20 minutos por dia. 

Sem fazer xixi e coco pela casa inteira!!! 

Eu não pode acreditar... 

Depois de alguns dias aplicando esse método vi uma transformação enorme 

No comportamento da minha cachorra 

Sem xixi e coco pela casa toda... 

Sem ter que arrumar toda bagunça dela quando chegava em casa 

Pois é muito chato você chegar de um longo dia de trabalho cansado, chegar 

e ter que limpar a casa toda... 

Mas depois que aprendi essa forma de ensinar minha cachorra com menos de 

20 minutos por dia. 

EU NUNCA MAIS  

Tive dor de cabeças e preocupações... 

Ficar me preocupando se a casa estaria limpa ou não...  

Se meu chinelo sapatos estariam inteiro ou não... 

Depois que aprendi esse método que donos de pet shop usam e a receita 

secreta deles  

Finalmente minha preocupação com esses estresses se foram  

Realmente minha vida mudou 

Até meu humor melhorou 

Então fique comigo nesses próximos minutos que vou te mostrar 

Como aprendi a ensinar minha cachorra a ficar obediente e bonzinho... 



E fazer suas necessidades no local correto! 

 Sem pagar adestradores caros e produtos que podem a vir a causar danos à 

saúde de nossos amiguinhos. 

Se você também não aguenta mais limpar o xixi e coco do seu cachorro em 

tapetes, sofás, poltrona e ter que ajeitar a casa toda. 

Fique aqui comigo. 

Certo mais você deve estar pensando mais como isso vai funcionar com menos 

de 20 minutos por dia?! 

 “Sendo que já não tenho muito tempo, chego cansado do trabalho, o que eu 

quero mesmo é descansar” 

Ou até mesmo pensando 

“Certo mais eu já tentei ensinar algumas vezes meu cachorro e nada funcionou 

o que tem de diferente nesse seu método” 

Então eu te digo esse método funciona mesmo!!!  

Se você não tem muito tempo ou está cansado quando chega em casa sem 

paciência ou falta de disponibilidade para ensinar o seu cachorro... 

 Com apenas alguns finais de semana ele ficara mais obediente você pode ver, 

como esses depoimentos abaixo. 

Depoimentos 

As grandes empresas de pet os adestradores, querem tirar esse vídeo do ar e 

estão denunciando a empresa que hospeda esse site para que esse seja removido. 

Pois você irá aprender de maneira autônoma como adestrar seu cão. 

Entender o que ele está querendo de você 

Notar se ele está necessitando de carinho e atenção 

Por isso o que eu vou te revelar nunca foi mostrado antes, afinal isso geraria 

uma repercussão imensa. 

Então vamos fazer um acordo? 



Vou te mostrar tudo nesse pequeno vídeo curto e você fica comigo até a final 

beleza? 

Certo 

Olá me chamo Henrique, sou pai casado, tenho uma cachorrinha linda e 

incrível 

Chamada Polly 

Ela chegou nas nossas vidas a mais o menos a um ano e meio atrás  

Minha filha havia pedido de presente de natal 

Um cachorrinho, escreveu uma carta ao papai noel e tudo que tinha direito... 

Eu e minha mulher não tínhamos ideia como iramos atender aquele pedido 

dela 

Foi aí então que frequentamos um centro de adoção de animais  

Em uma dessas visitas nos deparamos uma cadelinha incrível  

Uma filhotinha e muito fofa 

Foi ai então que decidimos em adotar ela 

E presentear minha filha como presente de natal 

O dia do natal então chegou 

 Ela ficou maravilhada em ver a supressa 

Pois seu pedido avia sido concretizado 

Pois bem levamos para casa  

E o foi ai que meu pesadelo começou 

Como ela era filhotinha ainda precisava ser educada 

Mais parecia quanto mais eu brigava  

Mais seus comportamentos pioravam 

Parecia que estava fazendo por birra só para chamar mais  



A minha atenção... 

E quando usava spray anti xixi, parecia que mais ela fazia  

Xixi e coco no lugar errado 

Sem contar dos sapatos e tênis que estava perdendo 

Por falta do adestramento dela 

Então pensei vou contratar um profissional da área  

Para me ajudar 

Mais quando me deparei com os valores achei  

Muito caro e me pediram no mínimo 2 meses no valor  

De 2000 mil reais, para uma hora de acompanhamento 

Então foi aí que eu me dei conta do tamanho do problema e dor de cabeça que 

tinha pela frente.  

E ao mesmo tempo fiquei extremamente irritado. Como pode um cara como 

eu, que não sou burro e não conseguir ensinar um cachorrinho pequeno. 

Foi ai que eu decidi dar um basta naquela situação. 

E procurei tudo que existe sobre adestramento canino  

E foi nessa busca desenfreada e desesperada que eu encontrei  

O Segredo guarda a sete chaves de como ensinar o seu cão com menos de 

20 minutos por dia. 

Eu arregalei os olhos e não acreditei o quão fácil era... 

Como adestradores de cães policiais fazem... 

Sem você precisar ficar horas e horas em cima do seu cão para que ele 

aprenda. 

Lembre-se a culpa não é sua e nem do seu cachorro  

Pois você já se sente cansado de brigar com o seu amigo pois ele ou ela 



Não fazem xixi ou coco no lugar certo 

Acabam com sua mobilha. 

Um estudo da Universidade americana de Stanford, fez um estudo  

Analisando o comportamento de 20 cãezinhos, para avaliar seu 

comportamento. 

Logo eles detectaram que os cães possuem um extinto de territoriais    

Isso porque as células do seu organismo já estão programadas para serem 

assim 

Necessitam marcar território em qualquer lugar, o estudo mostrou foi que.. 

Diferente dos gatos, que aprendem a usar a caixa de areia por instinto natural, 

os cachorros precisam ser ensinados a fazer as necessidades no lugar certo desde 

cedo.  

Caso contrário, os bichinhos podem acabar fazendo xixi por toda a casa sem 

ter a mínima ideia de que aquilo é errado.  

Não é novidade que os cachorros - principalmente os machos - gostam de 

marcar o território como forma de reafirmar que é ele quem domina aquele espaço. 

O estudo mostra também que alguns cãezinhos acabam se tornando mais 

dependentes do tutor e da família do que outros.  

Por isso, quando são deixados sozinhos em casa, esses animais acabam 

apresentando um elevado nível de ansiedade devido à separação.  

Em alguns casos, isso pode acabar levando ao xixi de cachorro no lugar 

errado.  

Outros comportamentos que também podem ser observados são uivos e 

latidos excessivos na ausência do tutor e até mesmo objetos destruídos 

. Para contornar esse tipo de problema, o cãozinho precisa passar por um 

treinamento e aprendizado para se acostumar com as situações em que o tutor não 

está presente. 

Os estudos concluíram para que o adestramento for mais conclusivo  



É necessário trabalhar o instinto do cachorro, os cachorros possuem uma 

concentração de no máximo 10 a 20 minutos em cada atividade 

Esse tempo é o tempo máximo que pelo tem para absorver cada aprendizado. 

Esse é o verdadeiro segredo para que você  

Domine de vez o comportamento do seu cachorro 

Por isso esse método foi desenvolvido  

Um trabalho de no máximo 20 minutos por dia  

Para que se cachorro não perca a concentração 

Sem precisar contratar um profissional e sem uso de brigas, broncas e 

punições 

Esse é o grande segredo que os maiores adestradores do mundo usam 

E faz com que qualquer cão independendo da raça ou idade dele 

Obedecer você imediatamente 

Aprender comandos incríveis iguais os cães de filmes  

Se tornar um cão sociável tranquilo e educado 

E o melhor é que isso funciona mesmo se você já tentou educar seu cão e não 

conseguiu 

Finalmente você vai transformar o cão mais travesso bagunceiro e complicado 

em um cão 

Experto e sociável que você nunca viu. 

Tão usados por adestradores de polícia e do mundo inteiro 

A verdade é que adestrar um cão é simples e você consegue fazer isso com 

20 minutos por dia através desse método. 

Mas precisa saber as técnicas e truques corretos que fazem os cães te 

obedecerem e te respeitar 

So que ninguém nunca te contou isso 



E por não saber como agir, você deve passar por algumas 

Dessas situações desagradáveis em casa com seus cães como; 

Xixi e coco no lugar errado, choros e latidos excessivos 

Destruição de moveis e objetos, agressividade e mordidas 

Desobediência e falta de educação com visitas. 

Esses são os problemas mais comuns que acontecem, mas isso pode piorar 

ainda mais.. 

A forma como você reage quando os cães cometem esses erros pode 

Criar uma revolta um trauma até mesmo um aumento de agressividade  

Fazendo com que ele cometa mais e mais comportamentos errados e sempre 

te desobedeça 

Isso causa um estresse gigante e cão nunca mais volta a ter confiança em você  

Nem adianta brigar dar broncas ou pinicões pois já tarde demais 

Então o que fazer para adestrar e educar seu cão da maneira correta? 

Uma forma é contratar um adestrador profissional  

Mas você sabe que isso é muito caro e muitas vezes não compensa 

Então a forma mais indica hoje no brasil é ter acesso  

Ao mesmo material que os adestradores profissionais usam  

Os manuais com técnicas e truques mais eficientes para adestrar um cão 

sozinho 

No conforto da sua casa 

E sem precisa gastar rios de dinheiro. 

Como especialista em adestramento, eu resolvi reunir apenas as melhores 

técnicas.. 

Métodos e truques em um manual completo 



Nesse manual você vai aprender 

1 – Adestramento Básico 

Um modulo inteiro sobre como aplicar os ensinamentos básicos para os 

cachorros 

Truques para você aplicar com seu cachorro para que ele fique mais obediente 

e bonzinho com outras pessoas ou outros pets 

2 – Receita mágica para seu cachorro não fazer mais xixi e coco no lugar 

errado. 

A receita magica que os donos de pets shop usam para que os cachorros não 

saiam urinando em todo canto da sua casa. 

A prenda de forma rápida e pratica com ingredientes que você tem dentro de 

casa. 

3 – Saúde Canina 

Aprenda alguns sinais que seu cão apresenta antes de ficar doente e quais os 

sintomas e o que você pode fazer para saber identificar cada um deles. 

Depois de aplicar todas as técnicas que aprender nesse manual pratico 

Você vai ver que em poucos dias seu cão mais educado, obediente e sociável  

Sociável com as visitas e outros animais. 

Instantaneamente ele vai respeitar você e todas suas ordens e comandos, 

Assim como cães que você ve na tv mesmo. 

Finamente vai conseguir os resultados que sempre quis com apenas 20 

minutos por dia 

Sem precisar de um adestrador profissional 

Pois você mesmo é capaz de aprender tudo isso ao adquirir hoje mesmo um 

manual 

Com preço super especial. 

Depois de mostrar tudo isso você está pensando certo 



Mais quanto isso vai me custar?? 

Eu te digo esse material é tão valioso que meus amigos e familiares me 

disseram que poderia cobrar mais de mil reais 

Pois o preço de adestradores e outras matérias são muito mais caros que isso 

E te digo mais  

Depois que você aprender tudo isso você mesmo pode ganhar uma renda 

Extra ensinando cachorros dos seus amigos familiares e vizinhos 

Você adquirindo hoje o SEGREDO CANINO 

Ele sai por 12x 8,08 ou 97,00 avista (pagamento único) 

Isso da menos de 3,23 por dia 

Ele sai por 12x 5,58 ou 67,00 avista (pagamento único) 

Isso da menos de 2,23 por dia 

Ele sai por 12x 3,91 ou 47,00 avista (pagamento único) 

Isso da menos de 1,56 por dia 

E o melhor sua compra é 100% segura e você tem 7 dias de garantia incodional  

Com cartão de crédito você recebe o guia imediatamente em seu e-mail. 

Se você compra esse manual de adestramento canino e não vê a evolução do 

seu cão depois de usar as técnicas que eu revelo 

Eu devolvo todo o seu dinheiro para você em até sete dias  

Falo isso porque tenho certeza que esse manual vai e ajudar de maneira rápida 

e pratica 

Esse é a decisão mais inteligente que você pode tomar hoje e com total 

segurança 

Aproveite essa oportunidade única agora antes que seja tarde demais e a 

promoção acabe 

Agora você so tem duas decisões terminar esse vídeo e fechar essa pagina 



E ainda continuar com dor de cabeça e seu cachorro desobediente 

Ou começar e tirar essa sua frustação de sempre ter que limpar o xixi e coco 

pela casa toda. 

Então se deseja mudar a sua vida e do seu cachorro 

Clique no botão abaixo e receba agora mesmo o seu manual de adestramento 

canino. 


