
 

 

                             BISCUITS MINI  

 

Táplálékkiegészítő kutyák számára. Baromfihús ízesítésű jutalomkekszek.  

 Extra adag korpa a jó emésztésért  

 Rendkívül ízletes baromfihússal  

 Repceolajjal a csillogó szőrzetért  

Összetétel: Gabonafélék, hús és állati eredetű melléktermékek (min. 5% baromfi), növényi eredetű 

melléktermékek (6% korpa), olajok és zsírok (repce-olaj), ásványi anyagok (kalcium 3%).  

Beltartalom: Fehérje: 15%, zsír: 8%, nyersrost: 4%, ásványi sók: 6%, víztartalom: 11%, kalcium: 3%, 

foszfor: 1%, A itamin: 5000 NE/kg, D3 vitamin: 500 NE/kg, E vitamin: 75 mg/kg, B12 vitamin: 5 mg/kg, 

réz: 1,8 mg/kg  

Kiszerelés:  46590   1kg: 2 990,- huf. 

NEM TARTALMAZ: színezőanyagokat és tartósítószert 

                                                  BISCUITS MEDIUM    

 

Táplálékkiegészítő kutyák számára. Baromfihús ízítésű jutalomkekszek.  

 Extra adag korpa a jó emésztésért-  

 Rendkívül ízletes baromfihússal - 

 Repceolajjal a csillogó szőrzetért - 

Összetétel: Gabonafélék, hús és állati eredetű melléktermékek (min. 5% baromfi), növényi eredetű 

melléktermékek (6% korpa), olajok és zsírok (repceolaj), ásványi anyagok (kalcium 3%). Beltartalom: 

Fehérje: 15%, zsír: 8%, nyersrost: 4%, ásványi sók: 6%, víztartalom: 11%, kalcium: 3%, foszfor: 1%, A 

vitamin: 5000 NE/kg, D3 vitamin: 500 NE/kg, E vitamin: 75 mg/kg, B12 vitamin: 5 mg/kg, réz: 1,8 mg/kg  

Kiszerelés: 46580    1kg:  2 990, huf. 



 

 

BISCUITS MAXI  

 

Táplálékkiegészítő kutyák számára  

A Bicuits Biomill Maxi elsősorban közepes és nagytestű kutyák számára készült . Ideális jutalomfalat 

az Ön kutyájának egy hosszú séta esetleg tréning után vagy egyszerűen a jó magaviseletért. A kekszek 

összetétele és ellenálló szerkezete egy hosszú ideig tartó tesztsorozat alatt annak megfelelően lett kialakítva, 

hogy a kutyáknál a rágást elősegítse és az erőteljes fogazat kifejlődését támogassa. Folyamatos használat 

során a fogak tisztítása mellett egyidejűleg a fogkő képződését is gátolják 

Kiszerelés: 46601    1kg: 3 150,- huf. 

NEM TARTALMAZ: színezőanyagokat és tartósítószert 

 

                                                                    FISH CUBES  

 

Táplálékkiegészítő kutyák számára. Tengeri hal ízesítésű jutalomfalatok.  

A teljes tengeri halak fehérjéiből és válogatott gabonafélékből előállított Fish Cubes kalciumban és 

foszforban is gazdag.  

 Rendkívül értékes halfehérjéket tartalmaz  

 Erősíti a fogazatot  

 Gazdag az esszenciális Omega 3 zsírsavakban, ezáltal egészséges, csillogó szőrzetet biztosít  

A halrudacskák a megszokott táplálék melletti kiegészítésként vagy jutalomfalatként is adhatók. Előnyös 

módon helyettesítik a szárított halat 

kiszerelés: 44497   0,75kg:  2 490,-  

 


