
HOLISTICKÉ KRMIVO PRO PSY
Holisticko-pfiírodní strava pro va‰eho domácího miláãka Holistic Select
Lamb and Rice 15 kg  – receptura z jehnûãí mouãky a r˘Ïe s ovesnou
mouãkou. Je tfieba zdÛraznit, Ïe jedin˘m zdrojem Ïivoãi‰n˘ch
bílkovin je v˘luãnû jehnûãí maso. K tomu vám pfiibalíme Eagle Pack
Holistic Transition, kter˘ pejskovi zabezpeãí
bezproblémov˘ pfiechod na nové krmivo uÏ za
7 dní pomocí bakterie L . acidopolus
a trávicích enzymÛ, které pomáhají
udrÏovat v˘vin bakterií na 
podporu lep‰ího trávení.

V˘robce: Eagle Pack Pet Foods, Inc., USA
Dodavatel: Akvárium Kobolka âR, s.r.o. Olomouc,
www.akvariumkobolka.com
Îádejte v prodejnách s chovatelsk˘mi potfiebami
Doporuãená MOC: 1665 Kã
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ALAVIS KOMPLEX™
se skládá z 1 balení ALAVIS Kloubní v˘Ïiva
(obsahuje chondroprotektivní látky
glukosamin sulfát a chondroitin sulfát) 
a z 1 balení ALAVIS SINGLE (obsahuje
protizánûtlivou a protibolestivou látku MSM).  
V˘robce: Pharma United, 
Stoney Creek, Ontario, Kanada 
Dovozce: Patron ca, s.r.o., K Labe‰kám 821,
149 00 Praha 4, www.alavis.cz
ALAVIS KOMPLEX™ Ïádejte u svého
veterinárního lékafie, kter˘ vám rád 
sdûlí bliÏ‰í informace a cenu. 

VÁNOâNÍ NABÍDKA PEDIGREE®
RODEO® 6 + 1 ZDARMA
Pochoutka pro psy, ktefií rádi ãasto
kou‰ou. Lahodnû masité v úpravû,
kterou psi milují, novû obohacené
o Omega 3 mastné kyseliny,
vápník a vitaminy. Vyrobeno ve
formû prouÏkÛ, abyste mohli
svého psa odmûnit, kdykoliv
a kdekoli chcete – nyní ve
v˘hodném balení 6 + 1 zdarma.
V˘robce: Mars âR, kom. spol.
Distribuce: v bûÏné
maloobchodní síti

PAMLSKY PRO PSY 
ROASTIES A PÍSMENKA
Ideální odmûna pro v‰echny
psy, zejména v období v˘cviku,
tréninku nebo jen jako
pochoutka ve volném ãase.
Balení: 500 g a 1 kg
Dovozce: BIOFAKTORY PRAHA,
spol. s r.o., Na Chvalce 2049,
Praha 9, tel./fax 281 925 075,
www.biofaktory.com

ROZ·Í¤ENÍ OBLÍBENÉ ¤ADY DENTÁLNÍCH 
PAMLSKÒ DENTA PURE
NAIL, LEAVY, HOW Bone – nové tvary, pfiíchutû i druhy
balení obohatí jiÏ oblíbené pamlsky s dentálním úãinkem
(máta, slanina, s vápníkem). Právû nové tvary je‰tû zlep‰ují
ãisticí efekt tûchto pamlskÛ. Navíc je zde i vylep‰ené sloÏení
jako v˘sledek stálého v˘zkumu v˘robce v této oblasti.
Doporuãené MO ceny vã. DPH:
cena za 1ks NAIL, LEAVY bone velikost 3“ – 4 Kã
cena za 1ks NAIL, LEAVY bone velikost 4“ – 8 Kã

cena za 1 ks HOW bone velikost 3“ – 7 Kã
Dovozce /distributor: Tenesco, s. r. o.,

www.tenesco.cz
e-mail: tenesco@tenesco.cz

tel. 315 686 621

Vánoční TRH
Vánoce se blíÏí. Pfiiná‰íme vám nûkolik typÛ na dárky 

nejen pro va‰eho psa, ale i pro pfiátele a známé.
Zaujalo vás nûco z na‰í nabídky? Napi‰te nám ãíslo dárku, kter˘ byste vybrali právû vy.

PO·LETE SMS VE TVARU: PES mezera VAN mezera ãíslo dárku 
(napfi. PES  VAN  3). SMS zprávy odesílejte na ãíslo 900 15 08, které je jednotné pro v‰echny
operátory. Cena jedné této SMS je 8 Kã vãetnû DPH. Hlasujte do 20. 12. 2007

3 vylosované odpovûdi odmûníme dárkem z na‰í nabídky.
Poskytovatelem sluÏby je BAUER MEDIA, v. o. s., V. Huga 6, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo

infolinka: +420 257 323 251, cena hovoru dle va‰eho tarifu pro volání do pevné sítû.

2.

3.4.

NOVINKA PEDIGREE®

POCKETS
Kfiupavé pol‰táfiky s lahodnou
náplní z kufiecího masa nyní
obohacené o Omega 3 mastné
kyseliny, vápník a vitaminy.
Pochoutky Pedigree® patfií 
mezi majiteli psÛ k oblíben˘m
doplÀkÛm stravy, protoÏe psÛm

nejen chutnají, 
ale také
podporují
jejich zdraví.
V˘robce: Mars
âR, kom.
spol.
Distribuce:
v bûÏné
maloobchodní
síti

5. 6.
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HÁZEâE MÍâKÒ CHUCKIT!
Jednodu‰e geniální zpÛsob jak házet míãky
va‰emu psímu kamarádovi. Urãené pro psí

aportovací specialisty, ktefií milují
aportování míãkÛ víc neÏ cokoliv jiného.
Házeã vám bez námahy umoÏní tolikrát
hodit míãek, kolikrát si jen bude vá‰

ãtyfinoh˘ specialista pfiát. Po chvíli
procviãování budete schopni hodit 35 aÏ
45 m. UÏ nikdy nebudete muset brát do
rukou slizk˘ míãek.
Dovozce a distribuce: Petr Novotn˘ – J&P
Trading, Obvodová 9, 190 00 Praha 9, 
tel. 286 892 794, tel. 777 324 428,
www.chuck-it.cz, e-mail: info@chuck-it.cz.

V˘robce: Canine Hardware, Inc., USA
Doporuãená cena: od 189 Kã

Vánoce se blíÏí

.

.

CELOROâNÍ P¤EDPLATNÉ 
ãasopisu Svût psÛ v cenû 492
Kã, Na‰e koãky v cenû 420 Kã
nebo Svût koní v cenû 
210 Kã. K tomu pro kaÏdého
pfiedplatitele zdarma
barevn˘ kalendáfi
s fotografiemi domácích
zvífiat a termíny psích
a koãiãích v˘stav. Vydává
a do celé distribuãní sítû
dodává Nakladatelství
MINERVA CZ 

7.
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VÁNOâNÍ BALÍâEK FRISKIES 
Dárkov˘ balíãek pochoutek 
pro psy obsahuje Ïv˘kací tyãinky
pro dentální hygienu psa Dental
Fresh s obsahem máty a petrÏele,
která úãinnû pÛsobí k osvûÏení
dechu psa, a Funtastix – mûkké
kroucené tyãinky se ‰unkovou
a s˘rovou pfiíchutí a dále 
gumovou hraãku pro 
va‰eho miláãka. 
Doporuãená cena: 99,90 Kã 
Distribuce: Nestlé âesko, s. r. o.8.

I NZERCE

V¯CVIKOVÉ ELEKTRONICKÉ OBOJKY PRO PSY 
Hitem leto‰ních Vánoc se staly elektronické 
v˘cvikové obojky znaãky DOGtrace! 
Tento dárek je nejen originální, ale hlavnû
v˘born˘ pomocník pro v˘cvik kaÏdého pejska 
- pomáhá v odstranûní jeho zlozvykÛ,
upevÀování poslu‰nosti a tím se stává va‰í
„prodlouÏenou rukou“, aniÏ by vá‰ pes musel 
b˘t neustále pfiivázan˘ na vodítko. 
V˘robce: VNT electronics, s. r. o., Smetanovo
nám. 104, 570 01 Litomy‰l, âR
Doporuãená cena: dle modelu 
od 1999 do 8999 Kã 9.
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