
CanineCare
Dental Sticks
Koiran purutikut,
M 28 kpl
-40% | 5,94 € (9,90)

Ihania herkkuja -15%

Mekaaninen 
puhdistus 
Raikastava
eukalyptus
Hammaskiveä 
kuohkeuttava 
merilevä

Cat Adult Extra Poultry
7 kg 25,13 € (35,90)
Cat Adult Sterilized
7 kg 25,13 € (35,90)
Dog Junior All Breed
1,5 kg 6,93 € (9,90)
Dog Mini Adult Small Breed
1,5 kg 6,93 € (9,90)

Nappuloiden pinnalla on pakaste-
kuivattua lihaa, joka on paitsi
ravinteikasta, myös erittäin maistuvaa
ja ihanan tuoksuista. Vehnätön
koostumus, jossa on tuotteesta
riippuen 58-82 % eläinvalkuaista.

Huippumaistuvia
QUATTRO-täysravintoja
koirille ja kissoille | -30%

Suositut
RACINEL NORDIC
-täysravinnot | -13%

-30%

-40%

KOTIINKULJETUS 9,50
(tarhat 69,- / toimitus | koppi 40,-)
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Jämpti Pro MEDI
Sinkitty + maalattu

Valmiit tarhapaketit -5%

Sulautuu osaksi pihapiiriä & maisemaa

Rakenna haluamaasi muotoon 6 väriä

Tarhapaketti   Nyt (norm.)               
4 x 4 m  (7 perus- ja 1 ovielementti)   1015,55 € (1069,-)    
6 x 4 m  (9 perus- ja 1 ovielementti)   1253,05 € (1319,-)   
6 x 6 m  (11 perus- ja 1 ovielementti)  1481,05 € (1559,-) 

Tarjous on voimassa VIPstore-jälleenmyyjältä tilattaessa ja koskee valmiita
tarhapaketteja, ei yksittäisiä elementtejä. Hintoihin lisätään rahti 69,- / toimitus.

185 cm korkea tarha maalatusta, sähkösinkitystä teräksestä. 
Voidaan rakentaa haluttuun muotoon ja porrastaa maaston
mukaan. Nopea ja helppo koota. Kuusi perusvärivaihtoehtoa.

-5%

12 kg

4776
(54,90)

-13%

    Puppy Chicken, Kana
    Adult Chicken, Kana
    Adult Chicken with Lamb
    Senior Chicken, Kana
    Sport & Agility Chicken, Kana

12 kg 47,76 € (3,98 € / kg)
(norm. 54,90 € | 4,58 € / kg)

Siankorva, 10 kpl
-15% | 11,82 € (13,90)
200 g Lohinamit
-15% | 2,72 € (3,20)
200 g Herkkusekoitus
-15% | 2,47 € (2,90)
400 g Kanafile
-15% | 8,42 € (9,90)
Kanakierretikku,
12 cm x 45 kpl
-15% | 8,42 € (9,90)
3-in-1 Kana-bataatti
-kevytrulla,
15 cm x 3 kpl
-15% | 3,74 € (4,40)
500 g Naudan-
mahaliuskat
-15% | 4,17 € (4,90)

-15%
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Entsyymit auttavat vähentämään 
bakteereja ja yhdessä harjauksen 
kanssa poistamaan plakkia sekä 
ehkäisemään hammaskiven muo-
dostumista. Raikas mintun maku.
-10% | 6,21 € (6,90)

Sisältää 2-päisen hammasharjan, 
100 g entsymaattisen hammas-
tahnan, ienhierontaharjan ja 
sormihammasharjan.
-10% | 8,01 € (8,90)

Sisältävät dimetikonia eivätkä lain-
kaan kemiallisia hyönteismyrkkyjä 
ja ovat siten turvallisia käyttää.

Eläin- ja ympäristöystävällinen 
punkkihuivi pitää ötökät loitolla 
hyönteisen epämiellyttäväksi tulkit-
tavalla hajullaan - ihmisen nenään 
huivi ei tuoksu miltään. 25 x 48 cm.

CanineCare Koiran entsymaat-
tinen hammastahna, 100 g

CanineCare -uutuudet
koiran hampaiden hoitoon

CanineCare Hampaiden-
hoitosetti koiralle

Edulliset ja toimivat
välineet punkin
poistamiseen

11,90 €

DUVO+ Flea & Tick Stop 
-tuotteet

Best Friend Repeltec 
Punkkihuivi, tuubi

Care+ Punkkikynä
lassolla
-20% | 6,32 €
(7,90)

Hunter Freestyle Nouta-
jatalutin 10 mm x 170 cm, 
petrooli
Laadukas talutin STOP-renkaalla.
-15% | 22,02 € (25,90)

Brava Pentulaatikko
Tyylikäs, helppohoitoinen ja tar-
peiden mukaan modifioitava pen-
tulaatikko turvakehikolla. Erikseen 
saatavana laatikkoon yhdistettävä
aitaus pennuille niiden kasvaessa. 
PVC-muovia. Eri kokoja.
Pentulaatikko | Alk. 169 €

Brava Pentukehä
Tukeva ja siisti, laajennettava 
pentukehä muovisella pohjakauka-
lolla. Irrotettava lisäkynnys oveen. 
Jauhepolttomaalattua metallia.
Koko: 125 x 79 cm. Korkeudet: 
70 cm, 90 cm. Alk. 159 €

Boogie
Lemmikin
kantoliina / 
laukku
Turvallinen
"kengurupussi"
pennuille ja 
pienille koirille.
Kantavuus 5 kg.
-20% | 23,92 €
(29,90)

Brava Matala metallikuppi
Rosterinen, tasettimainen kuppi 
pennun ruokintaan. 3,7 dl.
Halkaisija 15,3 cm, korkeus 2,5 cm.
-10% | 3,51 € (3,90)Oropharma Pet Milk

emonmaidonkorvike, 400 g
Maistuva ja tasapainoinen korvike-
jauhe imeväisten koiranpentujen 
ruokintaan. Sopii myös emolle.
-10% | 29,61 € (32,90)

CanineCare Pissa-alustat | -15%
18 kpl, 60 x 60 cm 8,42 € (9,90)
25 kpl, 70 x 130 cm 22,87 € (26,90)
Super Plus
25 kpl, 70 x 130 cm 25,42 € (29,90)

Flamingo Tahran- ja hajun-
poistaja, 500 ml | -20%
11,92 € (14,90)

Bellylabs Tiinystesti koiralle
Varmista koiran tiineys helpolla ja 
luotettavalla kotitestillä. Kattavat 
kirjalliset ja video-ohjeet opastavat 
näytteenotossa. 
59,90 €

Opti Life Baby -vellijauhe, 3 kg
Kana-riisipohjainen täysravinto 
koiranpennuille niiden totutellessa 
kiinteään ruokaan. Muodostaa 
helposti syötävän vellin veteen 
sekoitettuna. -10% | 30,51 € (33,90)

Foxy Fur -makuualusta,
pinkki ja turkoosi kupla
Lämmin ja pitävä, pintakuiva alusta 
makuualustaksi, pentulaatikkoon 
tai -kehään. Liukuestepohja. Kone-
pestävä. -10% | Alk.  10,71 € (11,90)

Boogie
Punkkikoukut
2 kpl / pkt
-20% | 6,32 € (7,90)

  Panta koiralle 74 cm 12,90 €
   Paikallisvaleluliuos koiralle,
   5 pipettiä 15,90 € 
   Paikallisvaleluliuos kissalle,
   4 pipettiä 14,90 €
   Shampoo 200 ml 18,90 €
   Suihke 200 ml 17,90 €

Punkit heräävät jo 
+5°C lämpötilassa...

-20%

-15%

-10%

-20%
-15%

-20%

-10%

-10%

-10%

Trixie JuniorTrixie Junior
-tuotteet-tuotteet
pennuillepennuille

-10%

Pentukevääseen!Pentukevääseen!

Uutta!Uutta!
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