Zdravé a chutné
krmení pro malé
hlodavce
Máte doma malého hlodavce?
Naplňte jeho misku tím nejlepším. Zdravím a chutností!

KŘUP, KŘUP
SMALL ANIMALS MIX

Speciální směs plná nejhodnotnějších obilovin
a semínek! Ať už máte křečka, králíčka, činčilu či
jiného malého hlodavce. Pečlivě vybrané ingredience
respektují přirozené jídelní zvyky hlodavců a obsahují
všechny důležité minerály a vitamíny včetně vitamínu C.

SMALL ANIMALS SNACK

Pestrá směs plná zdravých ingrediencí a přírodní chuti
k obohacení hlodavčího jídelníčku. Obsahuje nezbytné
vitamíny a minerály. Vláknina přispívá k dobrému
trávení a posiluje zoubky.

CAVIA PELLET (granulky pro morčata)
Kompletní krmivo ve formě granulí pro morčata
každého věku i životní fáze. Přispívá k dobrému zdraví,
je lehce stravitelné a obohacené o vitamín C.
MOUSE & RAT PELLET (granule pro myši
a potkany)
Máte doma chov hlodavců z čeledě myšovitých? Kupte
si velkoobjemové kompletní krmivo Mouse & Rat Pellet.
Obsahuje vše pro zdravý a silný vývoj malých hlodavců
ve formě granulí.

MÜSLI PRO KŘEČKY, MORČATA
A KRÁLÍKY

Toto křupání budou Vaši hlodavci milovat. Obsahuje
veškeré živiny pro jejich zdravý život a je neskutečně
dobré. Navíc udrží Vaše chlupáče v perfektní kondici!

www.HobbyFirst.com

Královské krmení pro
domácí i venkovní
ptactvo

Naplňte krmítka
svých opeřenců stravou, která je udrží v prvotřídní kondici.
Díky dlouholetým zkušenostem, znalostem a know-how jsme vytvořili speciální
směsi pro různé druhy ptáků.
Všechna krmiva obsahují přesně vyvážený objem živin
pro zdravý vývoj, snadnou výměnu peří, optimální
fungování svalů, orgánů a trávicího ústrojí.

KRMNÉ SMĚSI KING NEJVYŠŠÍ
JAKOSTI PRO:

papoušky, andulky, kanárky, exotické ptactvo atd.
Také pro speciální výživu v období: přepeřování, zimy
a dalších specifických potřeb.

KRMNÉ SMĚSI WILDLIFE PRO VOLNĚ
ŽIJÍCÍ PTÁČKY

Zpestřují Vaši zahradu divocí ptáčci veselým
švitořením? Naplňte jim krmítka, ať se k Vám vracejí!

KRMNÉ SMĚSI DOVE TURTLE PRO
HOLUBY A HRDLIČKY

Výběrová směs nejhodnotnějších semínek k podpoře
zdraví a kondice.

Nekupujte zajíce v pytli!
Balení krmiva HobbyFirst obsahují boční průhledné
okénko. Podívejte se, na jaké dobroty se může Vaše
zvířátko těšit!

www.HobbyFirst.com
Výhradní distributor: HENRY SCHEIN s.r.o.

