
Puppy Knochen

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Puppy Knochen Mint

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża, mięso i produkty zwierzęce, oleje i tłuszcze,
produkty  roślinne,  składniki  mineralne,  dodatek
witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 12,5%; tłuszcz 6,5%; włókno 2,0%; składniki
mineralne 5,5%.

Skład:

Zboża, oleje i tłuszcze, składniki mineralne, mięso i
produkty zwierzęce, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko 12,0%; tłuszcz 6,0%; włókno 2,0%; składniki
mineralne 4,0%.

Czy wiesz, że...
głównym składnikiem diety wszystkich psów i kotów jest woda? Zwierzę powinno zawsze mieć dostęp do
świeżej i czystej wody.
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Ciastka dla psów

(dostępne w opakowaniach 700 g oraz 2 i 10 kg)

Lammsknöchli

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Miniknochen Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża, mięso i produkty zwierzęce (m. in. mączka z
mięsa  jagnięcego),  oleje  i  tłuszcze,  składniki
mineralne, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 16,0%; tłuszcz 6,5%; włókno 2,0%; składniki
mineralne 6,0%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty zwierzęce, oleje i tłuszcze,
produkty  roślinne,  składniki  mineralne,  dodatek
witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko 13,5%; tłuszcz 6,0%; włókno 3,0%; składniki
mineralne 5,0%.

Czy wiesz, że...
woda  nie  tylko  gasi  pragnienie,  ale  także  może  dostarczać  różnych  składników  mineralnych?  Przede
wszystkim woda może stanowić źródło wapnia i pierwiastków regulujących gospodarkę elektrolitową.
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Lamm & Reis Drops

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Schinken Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża  (m.in.  ryż),  produkty  roślinne,  mięso  i
produkty  zwierzęce  (m.  in.  mączka  z  mięsa
jagnięcego), oleje i tłuszcze, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 12,5%; tłuszcz 6,0%; włókno 2,0%; składniki
mineralne 4,5%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty zwierzęce, oleje i tłuszcze,
składniki mineralne, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko 15,5%; tłuszcz 6,0%; włókno 2,5%; składniki
mineralne 6,0%.

Czy wiesz, że...
niedobór wody może doprowadzić do odwodnienia organizmu? Odwodnienie stanowi istotne zagrożenie dla
zdrowia, a najbardziej wrażliwe są zwierzęta młode oraz w podeszłym wieku.
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Twinky Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Tierfiguren Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża, mięso i produkty zwierzęce, oleje i tłuszcze,
składniki mineralne, warzywa, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko 14,5%; tłuszcz 6,0%; włókno 2,5%; składniki
mineralne 6,0%.

Skład:

Zboża, oleje i tłuszcze, produkty roślinne, składniki
mineralne,  mięso  i  produkty  zwierzęce,  dodatek
witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 12,0%; tłuszcz 6,5%; włókno 2,0%; składniki
mineralne 4,5%.

Czy wiesz, że...
mleko nie powinno stanowić zamiennika świeżej i czystej wody? Nawet zwierzęta pijące mleko powinny
mieć stały dostęp do wody.
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Variant Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Knuddel Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  składniki  mineralne,  produkty
roślinne, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  14,0%;  tłuszcz  6,0%;  włókno  pokarmowe
2,5%; składniki mineralne 6,0%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  składniki  mineralne,  produkty
roślinne, warzywa, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  14,5%;  tłuszcz  6,0%;  włókno  pokarmowe
2,5%; składniki mineralne 6,0%.

Czy wiesz, że...
przewód  pokarmowy  psów  i  kotów  jest  zasiedlony  przez  miliardy  bakterii?  Mikroflora  przewodu
pokarmowego jest bardzo potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Gourmet Happen

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Schoko Rolls

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  składniki  mineralne,  produkty
roślinne, warzywa, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  15,0%;  tłuszcz  6,0%;  włókno  pokarmowe
2,5%; składniki mineralne 6,0%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego,
produkty roślinne, oleje i tłuszcze, cukier, składniki
mineralne, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  16,0%;  tłuszcz  8,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 5,5%.

Czy wiesz, że...
mikroflora przewodu pokarmowego bierze udział w procesach trawiennych? Bakterie zasiedlające przewód
pokarmowy uczestniczą między innymi w trawieniu włókna.
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Snacky Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Meaty Rolls

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
produkty  roślinne,  oleje  i  tłuszcze,  składniki
mineralne, cukier, ryby i produkty uboczne, dodatek
witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  12,0%;  tłuszcz  6,5%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 4,5%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego,
produkty roślinne, oleje i tłuszcze, cukier, składniki
mineralne, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  15,5%;  tłuszcz  8,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 5,5%.

Czy wiesz, że...
mikroflora przewodu pokarmowego wytwarza szereg składników odżywczych? Bakterie zasiedlające jelita
wytwarzają między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i niektóre witaminy.
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Meaty Rolls Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Pastellringe

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
produkty  roślinne,  oleje  i  tłuszcze,  składniki
mineralne, cukier, ryby i produkty uboczne, dodatek
witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  15,5%;  tłuszcz  8,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 5,5%.

Skład:

Zboża,  oleje  i  tłuszcze,  mięso  i  produkty
pochodzenia  zwierzęcego,  produkty  roślinne,
składniki mineralne, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  12,0%;  tłuszcz  6,5%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 4,5%.

Czy wiesz, że...
mikroflora przewodu pokarmowego utrudnia zasiedlenie go przez zarazki? Dzięki temu organizm zwierzęcia
jest chroniony przed patogenami, które dostają się drogą pokarmową.
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Mini Maiskeimringe

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Maiskeimringe

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża  i  produkty  roślinne  (m.in.  kukurydza),
składniki mineralne, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  12,5%;  tłuszcz  6,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 3,5%.

Skład:

Zboża  i  produkty  roślinne  (m.in.  kukurydza),
składniki mineralne, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  12,5%;  tłuszcz  6,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 3,5%.

Czy wiesz, że...
w  ostatnich  latach  doszło  do  znacznego  zwiększenia  długości  życia  psów  i  kotów?  Wynika  to  przede
wszystkim z poprawy żywienia i opieki weterynaryjnej.
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Ciastka dla psów
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Ciastka dla psów

(dostępne w opakowaniach 700 g oraz 2 i 10 kg)

Mini Tandem Mix

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Cookies

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  składniki  mineralne,  dodatek
witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  15,5%;  tłuszcz  6,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 6,5%.

Skład:

Zboża,  produkty  roślinne,  mięso  i  produkty
pochodzenia  zwierzęcego,  oleje  i  tłuszcze,  cukier,
ryby i produkty rybne, składniki mineralne, dodatek
witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  16,5%;  tłuszcz  5,0%;  włókno  pokarmowe
1,5%; składniki mineralne 6,0%.

Czy wiesz, że...
dłuższe  życie  sprawia,  że  zwierzęta  coraz częściej  chorują  na choroby związane  z  podeszłym wiekiem?
Wzrasta częstość występowania między innymi chorób nerek i otyłości.
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Ciastka dla psów

(dostępne w opakowaniach 700 g oraz 2 i 10 kg)

Lachsschnitte

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Pansenstange

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  produkty  roślinne,  mięso  i  produkty
pochodzenia  zwierzęcego,  ryby  i  produkty  rybne
(m.in.  łosoś),  oleje  i  tłuszcze,  cukier,  składniki
mineralne, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  15,0%;  tłuszcz  4,5%;  włókno  pokarmowe
1,5%; składniki mineralne 6,0%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego,
ekstrakt białek roślinnych, oleje i tłuszcze, składniki
mineralne, dodatek witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  19,0%;  tłuszcz  9,0%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 7,5%.

Czy wiesz, że...
przewlekła  choroba  nerek  wymaga  wdrożenia  odpowiedniego  postępowania  żywieniowego?  Polega  ono
między innymi na ograniczeniu podaży fosforu.
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Ciastka dla psów

(dostępne w opakowaniach 700 g oraz 2 i 10 kg)

Kaubarren

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Tandem groß

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  składniki  mineralne, dodatek
witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  18,0%;  tłuszcz  12,0%;  włókno  pokarmowe
2,5%; składniki mineralne 7,5%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  składniki  mineralne, dodatek
witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  15,0%;  tłuszcz  6,5%;  włókno  pokarmowe
2,0%; składniki mineralne 6,0%.

Czy wiesz, że...
główną przyczyną otyłości jest nadmierna podaż kalorii? Dlatego terapia otyłości polega między innymi na
ograniczeniu podaży energii w diecie i zwiększeniu aktywności fizycznej.
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Lamm & Reis Taler

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Taler

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem  diety  w  składniki  odżywcze.
Stanowią  narzędzie  w  walce  z  płytką  nazębną,
dzięki  czemu  ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy
ustnej.  Ciastka podaje się do kilku sztuk dziennie.
Można stosować podczas spacerów i treningów. W
razie potrzeby powinno się zmniejszyć ilość karmy
podawanej jako główne posiłki.

Skład:

Zboża  (m.in.  ryż),  mięso  i  produkty  pochodzenia
zwierzęcego (m.in. mączka z mięsa jagnięcego), oleje
i tłuszcze, składniki mineralne, dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 16%; tłuszcz 6,5%; włókno pokarmowe 2%;
składniki mineralne 6%.

Skład:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego,
produkty  roślinne,  ekstrakt  białek  roślinnych,
składniki  mineralne,  oleje  i  tłuszcze,  dodatek
witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko 20%; tłuszcz  5%; włókno pokarmowe 3%;
składniki mineralne 6,5%.

Czy wiesz, że...
aktywność  fizyczna  jest  najlepszym  sposobem  zapobiegania  różnym  przewlekłym  chorobom  u  psów?
Powinna być jednak dostosowana do możliwości zwierzęcia.
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Ciastka dla psów

(dostępne w opakowaniach 700 g oraz 2 i 10 kg, a Goody Snacks - 600 g)

Biscuit

Smaczne  ciastka  dla  psów,  które  są  doskonałym
uzupełnieniem diety w składniki odżywcze. Stanowią
narzędzie  w walce  z  płytką  nazębną,  dzięki  czemu
ułatwiają  utrzymanie  higieny  jamy  ustnej.  Ciastka
podaje się do kilku sztuk dziennie. Można stosować
podczas  spacerów  i  treningów.  W  razie  potrzeby
powinno się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako
główne posiłki.

Goody Snacks – Salmon and Rice

Smaczne  przekąski  dla  psów  wrażliwych  (z
nietolerancjami  i  alergiami  pokarmowymi).
Stanowią  doskonałe  uzupełnienie  codziennej  diety.
Mogą  służyć  jako  nagroda  podczas  spacerów  i
treningów.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty pochodzenia  zwierzęcego,
produkty  roślinne,  ekstrakt  białek  roślinnych,
składniki  mineralne,  oleje  i  tłuszcze,  dodatek
witamin.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  20%;  tłuszcz  5%;  włókno  pokarmowe  3%;
składniki mineralne 6,5%.

Skład:

Ryż  (72,5%),  białko  z  łososia  (18%),  tłuszcz
drobiowy,  chlorek  sodu,  włókno  pokarmowe,
cykoria (0,1%, źródło inuliny), dodatek witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 20%; tłuszcz  6%; włókno pokarmowe 2%;
składniki mineralne 6%.

Czy wiesz, że...
najlepszą formą aktywności fizycznej są spacery? Spacery są odpowiednie zarówno dla szczeniąt, jak i dla
psów w podeszłym wieku.
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Ciastka dla psów

(dostępne w opakowaniach 600 g)

Goody Snacks – Turkey and Rice

Smaczne  przekąski  dla  psów  wrażliwych  (z
nietolerancjami i alergiami pokarmowymi). Stanowią
doskonałe  uzupełnienie  codziennej  diety.  Mogą
służyć jako nagroda podczas spacerów i treningów.

Goody Snacks – Turkey and Potato

Smaczne  przekąski  dla  psów  wrażliwych  (z
nietolerancjami  i  alergiami  pokarmowymi).
Stanowią  doskonałe  uzupełnienie  codziennej  diety.
Mogą  służyć  jako  nagroda  podczas  spacerów  i
treningów.

Składniki:

Ryż (70%), białko z indyka (22,5%), chlorek sodu,
tłuszcz  drobiowy,  włókno  pokarmowe,  cykoria
(0,1%, źródło inuliny), dodatek witamin.

Analiza chemiczna:

Białko  20%;  tłuszcz  6%;  włókno  pokarmowe  2%;
składniki mineralne 6%.

Składniki:

Ziemniaki  (60%),  białko  z  indyka  (33%),  tłuszcz
drobiowy,  chlorek  sodu,  włókno  pokarmowe,
cykoria (0,1%, źródło inuliny), dodatek witamin.
Analiza chemiczna:

Białko 24%; tłuszcz  8%; włókno pokarmowe 2%;
składniki mineralne 7%.

Czy wiesz, że...
psy powinny spacerować kilka razy w ciągu dnia? Każdy pies powinien mieć możliwość wybiegania się,
zwłaszcza gdy przebywa w małym mieszkaniu w bloku.
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