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PRZYSMAKI Z KACZKI
Przysmak z kaczki
Przepyszne miękkie, mięsne paski – kanapki z pożywnego, 
pełnowartościowego mięsa z kaczki i odrobiny dorsza spra-
wią, że Twój pies zrobi dla Ciebie wszystko! Mięso z kaczki 
to wyśmienite źródło niezbędnych składników odżywczych, 
takich jak białko, żelazo, fosfor i potas, a także witamin 
z grupy B.

Miękka suszona kaczka
Suszone kawałki kaczki to wspaniała mięsna i aromatyczna 
przekąska. Bardzo wysoka zawartość pożywnego mięsa 
z kaczki sprawia, że przysmak daje dużo energii i dostarcza 
wielu właściwości odżywczych. To smaczna i zdrowa przeką-
ska, której nie możesz odmówić swojemu psu! Mięso z kaczki 
to wyśmienite źródło białka, żelaza, fosforu i potasu, a także 
witamin z grupy B.

Miękkie paski z suszonej kaczki
Suszone paski z kaczki to wspaniała mięsna przekąska. Bar-
dzo wysoka zawartość pożywnego mięsa z kaczki sprawia, że 
przysmak daje dużo energii i dostarcza wielu właściwości od-
żywczych. To smaczna i zdrowa przekąska, której nie możesz 
odmówić swojemu psu! Mięso z kaczki to wyśmienite źródło 
niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko, żela-
zo, fosfor i potas, a także witamin z grupy B.

Uszy królicze z kaczką
Królicze uszy to naturalny przysmak – gryzak uwielbiany 
przez wszystkie psy. Przekąska zajmie Twojego pupila na 
dłużej i jednocześnie zadba o jego dziąsła i zęby. Przysmak 
jest doskonały również dla szczeniaków gdyż zaspokoi ich 
naturalną chęć i potrzebę gryzienia. Zawiera naturalne, bar-
dzo pożywne i aromatyczne mięso z kaczki.

Kość miękka z kaczki – węzeł
Ten mięsny przysmak to prawdziwa uczta! Kość jest miękka 
ale zajmie Twojego pupila na dłuższą chwilę, masując przy 
tym dziąsła i oczyszczając zęby z kamienia. Mięso z kaczki 
to wyśmienite źródło niezbędnych składników odżywczych, 
takich jak białko, żelazo, fosfor i potas, a także witamin 
z grupy B.

Mini kość z kaczki z ryżem
Płaska kostka z kaczki z ryżem to wyjątkowy przysmak, któ-
remu nie oprze się żaden pies. Mięso z kaczki to wyśmienite 
źródło białka, żelaza, fosforu i potasu a także witamin z gru-
py B. Odpowiedni poziom witamin z grupy B zapewnia psom 
optymalny poziom energii oraz prawidłową pracę układu 
nerwowego, dbając jednocześnie o wygląd ich skóry i sierści. 
W połączeniu z ryżem, kostka stanowi wyjątkowo pożywny 
przysmak dla Twojego psa!

białko – min. 28%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – max. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 76%

skrobia – 15%

dorsz 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 24%

tłuszcz – max. 5%

włókno surowe – min. 0,5%

wilgotność – max. 23%,

popiół surowy – max. 5%

pierś kaczki – 60,5%

ucho królicze – 29%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 38%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 66%

ryż – 25%

skrobia 5,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 45%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 89,5%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

Białko – min. 45%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 89,5%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 48%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 25%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 90,5%,

skrobia 1%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

LS-9218 LS-9206

LS-9219 LS-9304

LS-9260-5 LS-5203-1

PRZYSMAKI MIĘSNE



PRZYSMAKI Z KURCZAKA

Miękkie paski z suszonego kurczaka
Suszone paski kurczaka to wspaniała mięsna przekąska. Wy-
soka zawartość kurczaka sprawia, że przysmak jest zdrowy 
i lekkostrawny. Zawiera tylko 3% tłuszczu i jest odpowiedni 
również dla psów na niskotłuszczowej diecie. Zawiera pełno-
wartościowe białko, witaminy z grupy B oraz cynk, magnez 
i potas.

Kość miękka z kurczaka – węzeł
Kość miękka z kurczaka – mini węzeł
Ten składający się w ponad 90% z mięsa kurczaka przysmak 
dostępny w dwóch rozmiarach to prawdziwa uczta! Kość jest 
miękka ale zajmie Twojego pupila na dłuższą chwilę masu-
jąc przy tym dziąsła i oczyszczając zęby z kamienia. Mięso 
z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. 
Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B oraz 
cynk, magnez i potas.

Mini kość z kurczaka z ryżem
Mała płaska kostka to zdrowa przekąska dla Twojego psa 
i fantastyczne urozmaicenie jego diety. Mięso z kurczaka jest 
lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. Zawiera pełno-
wartościowe białko, witaminy z grupy B oraz cynk, magnez 
i potas. Cynk jest niezbędny do właściwego funkcjonowania 
organów smaku i węchu Twojego psa i odgrywa ważną rolę 
w syntezie białka. W połączeniu z ryżem stanowiącym cenne 
źródło potasu, magnezu, żelaza, cynku, błonnika a także 
witaminy E jest unikalnym i bardzo zdrowym przysmakiem 
dla Twojego pupila.

Przysmak z kurczaka
Przepyszne mięsne, miękkie paski – kanapki z kurczaka. 
Lekkostrawne, pełnowartościowe mięso z kurczaka i odrobina 
dorsza sprawią, że Twój pies zrobi dla Ciebie wszystko. Mięso 
z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. 
Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B oraz 
cynk, magnez i potas.

białko min. 28%

tłuszcz max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka 76%

skrobia 15%

dorsz 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 48%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 25%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 90,5%,

skrobia 1%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

Składniki analityczne:

białko – min. 47%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 89,5%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 47%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 89,5%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

Miękki suszony kurczak
Suszone kawałki kurczaka to wspaniały naturalny przysmak. 
Bardzo wysoka zawartość kurczaka i tylko 3% tłuszczu 
sprawia, że przekąska jest odpowiednia również dla psów na 
niskotłuszczowej diecie. Mięso z kurczaka jest lekkostrawne, 
odżywcze i niskokaloryczne. Zawiera pełnowartościowe 
białko, witaminy z grupy B oraz cynk, magnez i potas.

Uszy królicze z kurczakiem
Królicze uszy to naturalny przysmak – gryzak uwielbiany 
przez wszystkie psy. Pyszny mięsny smak, który zajmie 
Twojego pupila na dłużej i jednocześnie zadba o jego dziąsła 
i zęby. Przysmak jest doskonały również dla szczeniaków 
gdyż zaspokoi ich naturalną chęć i potrzebę gryzienia. Zawie-
ra naturalne, lekkostrawne i aromatyczne mięso z kurczaka.

białko min. – 24%,

tłuszcz max. – 5%,

włókno surowe – min. 0,5%,

wilgotność – max. 23%,

popiół surowy – max. 5%

pierś kurczaka – 60,5%

ucho królicze – 29%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 38%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 66%

ryż – 25%

skrobia – 5,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

LS-9110 LS-9105

LS-9106 LS-9303

LS-9170-5

LS-9170-2.5
LS-5203-1

PRZYSMAKI MIĘSNE



Z RYBĄ
Kalmar miękki
Nasz mięsny pierścień nie ma sobie równych! Aż 95% mięsa, 
wyśmienity smak i aromat, a do tego garść witamin, skład-
ników odżywczych i bardzo niska zawartość tłuszczu. Mięso 
z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. 
Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B oraz 
cynk, magnez i potas. Z kolei ryby poprzez dużą zawartość 
składników odżywczych, takich jak białko, kwasy tłuszczowe 
omega-3, witamina D, selen, fluor, wapń czy magnez mają 
zbawienny wpływ na zdrowie psów.

Rybka owijana kurczakiem
Ten przysmak zawiera aż 94% mięsa! Nie oprze się mu żaden 
pies. Mięso z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i ni-
skokaloryczne. Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy 
z grupy B oraz cynk, magnez i potas. W połączeniu z rybą, 
która zawiera dużą zawartość składników odżywczych nasz 
przysmak to idealny wybór. Składniki zawarte w przekąsce 
pozytywnie działają na układ odpornościowy i nerwowy oraz 
opóźniają procesy starzenia się.

Paluszki rybne z kaczką
Wspaniałe płaskie paluszki owinięte mięsem z piersi kaczki 
to prawdziwa uczta dla każdego psa. Oprócz walorów sma-
kowych, paluszki masują dziąsła i oczyszczają zęby. Mięso 
z kaczki to wyśmienite źródło białka, żelaza, fosforu i potasu, 
a także witamin z grupy B. Ryby poprzez dużą zawartość 
składników odżywczych wzmacniają układ odpornościo-
wy i nerwowy oraz opóźniają procesy starzenia się. Dzięki 
zawartości witaminy D pozytywnie wpływają na stan sierści 
i skóry psów. Są również doskonałymi przeciwutleniaczami, 
które usuwają rakotwórcze substancje z organizmu.

Surimi o smaku krabowym z kurczakiem
Rewelacyjna przekąska o smaku krabowym z kurczakiem 
stanowi zdrowe uzupełnienie diety Twojego psa. Tuńczyk 
zawarty w przysmaku poprzez dużą zawartość składników 
odżywczych, takich jak wysokoprzyswajalne białko, kwasy 
tłuszczowe omega-3, witamina D, selen, fluor, wapń czy 
magnez ma zbawienny wpływ na zdrowie psów. Wzmacniają 
one m.in. układ odpornościowy i nerwowy oraz opóźniają 
procesy starzenia się.

Paluszki rybne z kurczakiem
Wspaniałe płaskie paluszki owinięte mięsem z piersi kur-
czaka to prawdziwa uczta dla każdego psa. Oprócz walorów 
smakowych, paluszki masują dziąsła i oczyszczają zęby. 
Mięso z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i niskokalo-
ryczne. Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy 
B oraz cynk, magnez i potas. Ryby poprzez dużą zawartość 
składników odżywczych mają zbawienny wpływ na zdrowie 
psów. Wzmacniają układ odpornościowy i nerwowy oraz 
opóźniają procesy starzenia się. Są również doskonałymi 
przeciwutleniaczami, które usuwają rakotwórcze substancje 
z organizmu.

białko – min. 32%

tłuszcz max. – 3%

włókno surowe – 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 70%

dorsz – 25%

skrobia – 1,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 28%

tłuszcz – max 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 22%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka 48%

dorsz 46%

skrobia 2,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 32%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%,

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 71,5%

dorsz – 24%

skrobia – 1%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 32%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – max. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 70%

dorsz – 25%

skrobia – 1,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

PRZYSMAKI MIĘSNE

LS-9134

LS-9166

LS-9215

LS-9136

LS-9133

Białko – min. 32%

tłuszcz – max. 3%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 23%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 71,5%

surimi – 25% (w tym: tuńczyk 60%)

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:



KURCZAK
Kość wołowa nadziewana kurczakiem
Ten przysmak to prawdziwa uczta dla Twojego psa. Spora 
(ok.13 cm) kość wypełniona aż po brzegi pysznym, lekko-
strawnym i aromatycznym kurczakiem. Wysoka zawartość 
mięsa – ponad 90%, niska zawartość tłuszczu – max 4%, 
zbawienny wpływ na dziąsła i zęby – to wszystko w jednym 
przysmaku. Po prostu musisz go dać swojemu psu!Mięso 
z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. 
Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B oraz 
cynk, magnez i potas.

Kość prasowana wołowo – wieprzowa 
z kurczakiem
Kość prasowana wołowo – wieprzowa, owinięta suszonym 
mięsem z kurczaka, zapewni psu długie chwile przyjemności. 
Nasza kość jest pyszna i lekkostrawna – zawiera jedynie 2% 
tłuszczu. Ten przysmak pozytywnie wpływa na kondycję 
dziąseł i zębów – pomaga w zapobieganiu powstawania 
kamienia nazębnego.

Kość wapienna z kurczakiem
Kość wapienna wspomaga walkę z kamieniem nazębnym 
i sprawia, że dziąsła Twojego psa będą mocne i zdrowe. Ten 
przysmak da mu dużo radości na dłużej. Ponadto zawiera 
pełnowartościowe mięso z kurczaka, które jest lekkostraw-
ne, odżywcze i niskokaloryczne.

Pałka wołowo – wieprzowa z kurczakiem
Wspaniały gryzak (ok.30 cm) zapewni Twojemu psu długie 
chwile przyjemności! W 100% naturalne składniki, wysoka 
zawartość mięsa czyni nasz przysmak wyjątkową ucztą. Gry-
zak pozytywnie wpływa na stan dziąseł i uzębienia, dodatko-
wo zaspokaja naturalną chęć gryzienia.

Pałeczki wołowe z kurczakiem
Wspaniałe cieniutkie pałeczki owinięte lekkostrawnym 
mięsem z kurczaka to przyjemne z pożytecznym. Gryzak do-
skonale masuje dziąsła i oczyszcza zęby, a także wyśmienicie 
smakuje. Mięso z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i ni-
skokaloryczne. Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy 
z grupy B oraz cynk, magnez i potas.

Krążki wołowo – drobiowe
Nasze krążki wołowo – drobiowe to coś wspaniałego! 
W 100% naturalny i zdrowy przysmak w kształcie obwarzan-
ków to gwarancja długiej przyjemności dla Twojego psa. Ten 
unikalny i aromatyczny gryzak nie tylko sprawi psu ogromną 
frajdę, lecz zadba również o jego zdrowe i mocne dziąsła.

białko – min. 48%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,5%

wilgotność – max. 18%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 22,5%

skóra wołowa – 69%

skrobia – 5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 50%

tłuszcz – max. 2%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 20%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 47%

skóra bydlęca – 48,5%

skrobia – 1%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 78%

tłuszcz – max. 1,5%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 18%

popiół surowy – max. 2%

pierś kurczaka – 15%

skóra bydlęca – 84%

skrobia – 0,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

KOŚCI Z MIĘSEM – GRYZAKI

LS-9159

LS-9173

LS-9124

LS-9172-11

LS-9138

LS-9165

białko – min. 28%

tłuszcz – max. 2%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 20%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka 44,5%

kość wapienna – 52%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 62%

tłuszcz – max. 2%,

włókno surowe min. 2%

wilgotność max. 18%

popiół surowy – max. 2%

pierś kurczaka – 12%,

skóra wołowa 48%

skóra wieprzowa 36%

skrobia 1,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 68%

tłuszcz – max. 2%

włókno surowe – min. 2%

wilgotność – max. 18%

popiół surowy – max. 2%

pierś kurczaka – 12%

skóra wołowa – 48%

skóra wieprzowa – 36%

skrobia 1,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:



Wędzone pałeczki wieprzowe z kurczakiem
Aromatyczny, naturalny wysokiej jakości gryzak, który 
zapewni psu długie chwile radości. Dodatkowo ma zbawien-
ny wpływ na stan dziąseł i zębów Twojego pupila. Mięso 
z kurczaka jest lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. 
Zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B oraz 
cynk, magnez i potas.

Kości czyszczące zęby z kurczakiem
Małe maczugi czyszczące zęby to przyjemne z pożytecznym. 
Wyśmienity smak i aromat, a do tego walka z kamieniem 
nazębnym i masaż dziąseł w jednym. Mięso z kurczaka jest 
lekkostrawne, odżywcze i niskokaloryczne. Zawiera pełnowar-
tościowe białko, witaminy z grupy B oraz cynk, magnez i potas.

Kość prasowana z kurczakiem dostępna 
w dwóch rozmiarach
Kostki z wysokiej jakości, naturalnych składników sprawią 
Twojemu psu ogromną przyjemność. Odpowiednie również 
dla najmniejszych psów – są pyszne i zdrowe. Zapewnią dłu-
gie chwile radości jednocześnie masując dziąsła i usuwając 
kamień nazębny. Mięso z kurczaka jest lekkostrawne, odżyw-
cze i niskokaloryczne. Zawiera pełnowartościowe białko, 
witaminy z grupy B oraz cynk, magnez i potas. Cynk jest 
niezbędny do właściwego funkcjonowania organów smaku 
i węchu Twojego psa i odgrywa ważną rolę w syntezie białka.

Białko – min. 50%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 20%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 43%

skóra wieprzowa wędzona – 52,5%

skrobia 1%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

Białko – min. 50%

tłuszcz – max. 4%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 20%

popiół surowy – max. 4%

pierś kurczaka – 36,5%

skrobia – 10%

kość (mąka ryżowa, olej roślin-
ny, gliceryna, skrobia) – 50%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 68%

tłuszcz – max. 2%

włókno surowe – max. 0,2%

wilgotność – max. 18%

popiół surowy – max. 2%

skóra wołowa – 76%

pierś kurczaka – 20%

skrobia – 1,5%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

LS-9153

LS-9157

LS-9162-2.5
LS-9162-5

KACZKA
Kość wapienna z kaczką
Kość wapienna wspomaga walkę z kamieniem nazębnym 
i sprawia, że dziąsła Twojego psa będą mocne i zdrowe. Ten 
przysmak da mu dużo radości na dłużej. Mięso z kaczki to 
wyśmienite źródło białka, żelaza, fosforu i potasu a także 
witamin z grupy B. Odpowiedni poziom witamin z grupy B 
zapewnia psom optymalny poziom energii oraz prawidłową 
pracę układu nerwowego, dbając jednocześnie o wygląd ich 
skóry i sierści.

Pałeczki wołowe z kaczką
Wspaniałe, cieniutkie pałeczki owinięte pożywnym mięsem 
z kaczki to przyjemne z pożytecznym. Gryzak doskonale 
masuje dziąsła i oczyszcza zęby. Mięso z kaczki to wyśmie-
nite źródło białka, żelaza, fosforu i potasu a także witamin 
z grupy B. Odpowiedni poziom witamin z grupy B zapewnia 
psom optymalny poziom energii oraz prawidłową pracę 
układu nerwowego, dbając jednocześnie o wygląd ich skóry 
i sierści.

białko – min. 48%

tłuszcz – max. 2%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 18%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 47%

skóra bydlęca – 48,5%

skrobia – 1%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko – min. 28%

tłuszcz – max. 2%

włókno surowe – min. 0,2%

wilgotność – max. 20%

popiół surowy – max. 4%

pierś kaczki – 44,5%

kość wapienna – 52%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

LS-9224

LS-9216

KOŚCI Z MIĘSEM – GRYZAKI



Kostki dental dostępne w trzech kolorach
Kostki dental to połączenie przyjemnego z pożytecznym. 
Dzięki nim Twój pupil będzie cieszyć się zdrowymi zębami 
i dziąsłami przez długie lata, a kostka zapewni mu zajęcie na 
dłuższy czas.

LS-9604

LS-9605

LS-9606

LINIA 4: KOŚCI DENTAL

białko – min. 5%

tłuszcz – max. 6%

włókno surowe (substancje 
balastowe) – min. 5%

wilgotność max. – 18%

popiół surowy – max. 7%

skrobia kukurydziana 60%

mąka ryżowa 30%

kurczak 5%,

ryby (dorsz, tuńczyk) 2%

SKŁAD:

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

żółto-zielone

czerwono-białe

żółto białe

W naszej ofercie znajdą Państwo również linię 
przysmaków do tresury w aż 18 wyjątkowych, 
mięsnych smakach.

Nagrody zostały umieszczone w unikalnej, hermetycznie zamykanej 
puszce o pojemności 70 g., którą można mieć zawsze przy sobie. 
Podwójne zamknięcie daje gwarancję jakości i świeżości produktu 
oraz zapewnia komfort użytkowania. Optymalnie dobrany mały 
rozmiar naszych przysmaków rozbudzi apetyt psów tak bardzo, że 
zrobią wszystko, by zostać nagrodzonym kolejnym SMACZAKIEM. 
Właściciele z kolei mogą być spokojni, że po treningu z nagrodami ich 
czworonożny przyjaciel nie będzie przejedzony.



P&G Global Holding jest wyłącznym dystrybutorem marki SMACZAKI. Poza procesem dystrybucji 
i sprzedaży, P&G Global Holding jest odpowiedzialny również za budowanie wizerunku marki, opraco-
wanie strategii komunikacji i rozwoju, jak również marketing i reklamę na wszystkich rynkach.

Więcej informacji na temat firmy znajdą Państwo na stronie www.pg-globalholding.com

Więcej informacji o marce 
znajdziecie Państwo na stronie:

Smaczaki to najwyższej jakości 
naturalne przysmaki, które kochają 
wszystkie psy.
Starannie wyselekcjonowane, wyłącznie świeże i naturalne składniki mię-
sne i rybne oraz delikatny proces ich produkcji czynią nas liderem smaku 
i jakości. Wszystkie nasze produkty są zdrowe, pożywne, lekkostrawne i są 
odpowiednie dla wszystkich psów bez względu na ich wielkość, wiek czy też 
upodobania smakowe. SMACZAKI to idealne urozmaicenie diety psów.

Rozwijamy się z myślą o Waszych pupilach!

Nasze przysmaki nie są głównym składnikiem wyżywienia Twojego psa, lecz 
są bardzo ważnym elementem jego codziennej diety. Wiemy jak istotne jest 
to, aby dieta psów była różnorodna i urozmaicona, dlatego też  nieustannie 
poszerzamy katalog naszych produktów. Linia nagród, przysmaków mię-
snych, gryzaków i kości dental to nie wszystko. Już wkrótce w naszej ofercie 
kolejne nowości!

www.smaczaki.pl

Zamówienia prosimy kierować 
mailowo na adres:

zamowienia@smaczaki.pl


