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2 x 15 kg 
Booster Basic

(87,80 €) | 2,76 € / kg

8290

CanineCare Dental Sticks
Koiran purutikut,
M 28 kpl -30% | 6,93 € (9,90)

Huippulaadukasta herkkuruokaa lihansyöjille

Elinvoimaa ravinnosta!
Laadukas Booster Basic
täyttää kaikki perusaktiivisen
aikuisen koiran ravitsemustarpeet.  

Mekaaninen puhdistus 
Raikastava eukalyptus
Hammaskiveä kuohkeuttava 
merilevä

M 10-25 kg

28
purutikkua

Kuukausi-
pakkaus

TÄYSRAVINTO
AIKUISILLE
KOIRILLE

Paritarjous!
Paritarjous!

2,5 kg -30% alk. 15,33 € (21,90)
12,5 kg -30% alk. 48,93 € (69,90)

Opti Life PRIME

KOIRAN
LUONTAISEEN
RAVITSEMUSTARPEESEEN
Viljattomat & gluteenittomat OPTI LIFE 
PRIME -täysravinnot on kehitetty koiran 
lyhyelle ruuansulatuselimistölle 
varmistamaan ihanteellinen sulavuus ja 
vatsan hyvinvointi.

Sarjan kolme tuotetta sisältävät reilusti 
eläinproteiinia & -rasvaa sekä terveyttä 
tukevia super food -aineksia. Jokainen 
suupala on täynnä energiaa ja antaa
puhtia koiramaisiin puuhiin joka päivä!

Täysin viljattomat, runsaasti laadukasta lihaa sisältävät OPTI LIFE CAT 
-täysravinnot tarjoavat lajityypillistä ravintoa kissoille. Eri ikäkaudet 
ja erityistarpeet on huomioitu ja sarjasta on helppo valita sopiva 
tuote oman kissan elämänvaiheeseen. Luonnollinen maku lihasta.

ErittäinErittäin
  lihaisat!  lihaisat!

Kitten Kana / Adult Kana / Senior Kana
1 kg -20% 10,32 € (12,90) | 2,5 kg -20% 21,52 € (26,90)

Urinary Kana / Sterilized & Light Kana / Sensitive Lohi
1 kg -20% 13,52 € (16,90) | 2,5 kg -20% 26,32 € (32,90)

ProBooster Liha-ateriat
Nauta & Kani | Kalkkuna & Peura

800 g -20% | 2,32 € (2,90)

Booster Chew & Delicacy
Viljaton kananami / Viljaton
lammasnami / Viljaton riistanami

200 g -30% | 2,24 € (3,20)

CanineCare Omega-3 
-kalaöljyt
250 ml -20% | 11,12 € (13,90)
950 ml -20% | 28,72 € (35,90)

CanineCare Turkille & iholle
250 ml -20% | 11,12 € (13,90)
950 ml -20% | 28,72 € (35,90)

Maistuvaa ja täysipainoista 
ravintoa aikuisille koirille. Täysin 
viljaton, jopa 95 % lihaa sisältävä 
koostumus on paitsi herkullinen, 
myös erittäin helposti sulava. 
Liha-ateriat ovat helppoja ottaa 
mukaan myös reissuun.

Raikkaat & laadukkaat ravin-
toöljyt, jotka sisältävät runsaasti 
välttämättömiä rasvahappoja.

Booster Chew & Delicacy
Kevytrulla 12,5 cm x 10 kpl
-20% | 4,72 € (5,90)

Rouhetikku, 12 cm, 100 kpl
-20% | 4,72 € (5,90)

Lakse Kronch Pocket
Siistimmät lohimakupalat
esim. koulutukseen. 
175 g -15% | 4,68 € (5,50)

Lakse Kronch
100 % lohimakupalat 
herkuksi ja kiitospalaksi.
175 g -15% | 4,68 € (5,50)

600 g -15% | 8,08 € (9,50)

-15%

-30%

-20%

-20%

-20%

-30%

-30%

-20% -20%
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Luonnollinen, raikkaan tuoksuinen 
ja taloudellinen hiekka. Muodostaa 
kiinteät paakut ja sitoo hajut.
-10% | 17,91 € (19,90)

13 kg PWS Pacific Breeze 

Imaisee hiekkalaatikosta tassuihin jää-
vän hiekan uumeniinsa. 55 x 40 cm. 
-15% | 16,92 € (19,90)

Boogie Kissanhiekkakaappari 
Tukevat metallijalat. Kaksi väriä. Koko:
Lev. 46 x syv. 43 x pesän kork. 22 cm.
-15% | 33,92 € (39,90)

Boogie Kissan kuppipeti 

-15%

-15%

-10%

-10%

-15%

Koiran huomiovalo
Oranssi, keltainen,
vihreä, pinkki. Paristot sis.

-10% | 8,91 € (9,90)

Koiran 
LED-valopanta
S 2,5 cm x 35-40 cm
M 2,5 cm x 45-50 cm
L 2,5 cm x 55-60 cm 

-10% | 13,41 € (14,90)

USB

Vyölaukku LED-valolla
Venyvä vyö.

-10% | 13,41 € (14,90)

USB

Koiran valopanta, 20-70 cm
Keltainen | Pinkki 

-10% | 11,61 € (12,90)

USB

-30%

USB-ladattava, kosketuksesta sätkivä 
kala kissanmintulla. Pituus: 28-30 cm. 
-30% | 10,43 € (14,90)

Boogie Motokatti, sätkivä kala 

-10%

-30%

Brava Fluffy RauhoittavatBrava Fluffy Rauhoittavat
koiranpedit koiranpedit | -10%| -10%

Aina on paras päivä ulkoilla!
Kivalo-vaatteet koirille | -10%

Pehmeä, pörröinen peti hellii
koiran kehoa ja mieltä sulkemalla
lemmikin syliinsä levollisille unille.
Koot: S-XXL. Pinkissä irrotettava päällinen.
-10% | Alk. 31,41 € (norm. alk. 34,90)

Talutussetti vyöllä, joustotaluttimella
ja taskulla. -15% | 25,42 € (29,90)

Huipputehokas ja kestävä turvavalo
yhtäjaksoisella valolla ja vilkku-
toiminnolla. -10% | 22,41 € (24,90)

Punainen ja kirkas Orbiloc Turvavalo 
kiinnikkeillä. Oivallinen mm. koiran- 
omistajille, ratsastajille tai
pyöräilijöille. -10% | 35,10 € (39,-)

Boogie Koiran talutusvyö ja
joustotalutin, 130 cm

2. ORBILOC DUAL Turvavalo
Turkoosi | Lila | Meripihka

1. ORBILOC-lisävarusteet

3. ORBILOC DUAL Twin pack

-10%

-10%

1.

2.

3.


