Productenlijst klantenpas
Diverse producten gratis of met korting voor uw hond of kat

Supplementen
Flexadin advanced of plus
Vanaf 4285 punten
Ter ondersteuning van de
gewrichten
Utizen cranberry
4055 punten
Voedingssuplement helpt de
urinewegen vitaal te houden.
Catfish oil 250 ml
1390 punten
voor behoud van een vitale huid,
geeft een prachtige glanzende vacht
Nutri-plusgel 120 gram
3400 punten
een smakelijk en energierijk
aanvullend diervoeder voor honden
en katten.
Megaderm
4390 punten
Megaderm is een smakelijk
aanvullend diervoeder en wordt
gebuikt ter ondersteuning van het
herstellend vermogen van de huid.
Ontworming en ontvlooiing
Spaar voor korting op ontworming en
ontvlooiing voor uw hond en/of kat.
Milbemax (wormen)
Easecto hond (vlooien en teken)
Felisecto kat (vlooien, teken en wormen)
2000 punten  €12.50 korting
Indoor X Spray 400 ml (3700 punten)

Producten
Pet me borstel
3360 punten
De Pet+me Brush is een veelzijdige
siliconen borstel voor honden,
katten en konijnen.
Pillensnijder
1270 punten
Handig om pillen nauwkeurig te
snijden.
Pillenschieter
750 punten
Een handig hulpmiddel voor het
ingeven van medicijnen.
Vlooienkam
1100 punten
Voor het makkelijk opsporen van
vlooien.
MPS shirt
Vanaf 3864 punten
Beschermde shirt voor hond/kat of
konijn.

Nagelschaartje
Vanaf 2265 punten
Voor het knippen van de nagels van
uw hond, kat of konijn.

Tekenpincet en Tekenhaakjes
820 punten en 1335 punten
Met deze tekenpincet of
tekenhaakjes kunt makkelijk teken
verwijderen.

Spaar voor korting op uw dieet
voeding van Royal Canin

Verzorging

2000 punten = €12.50 korting

Laxatract & Lax-a-Past
3365 punten & 3390 punten
Laxatract is een aanvullend
diervoeder voor hond en kat
(ook haarballen) wat de
darmpassage stimuleert.

Gebitsverzorging

Surosolve
4535 punten
Product voor reiniging en
hygiëne van de oren van
honden en katten.

Orozym bucco fresh / croc
Vanaf 3030 punten
Orozyme helpt het kleven van de
tandplak voorkomen en weekt de
aanslag los.

Maxani bruisballen
1400 punten
Deze oplosbare bruisballetjes
zijn geschikt voor de
verzorging van de poten en
voetzolen.

Tandpasta & Tandenborstel
Tandpasta 2415 punten
Tandenborstel vanaf 855 punten
De tandenborstel zorgt er voor dat
u eenvoudig en snel de tanden kan
reinigen.

Maxani Cleanser Spray
vanaf 3510 punten
De cleanser spray werkt
verzorgend en ontsmettend
voor kleine oppervlakkige
plekjes op de huid.

Veggiedent Fresh
Vanaf 2200 punten
VeggieDent is een
gebitsverzorgende kauwstrip
gebaseerd op plantaardige
ingrediënten.

Maxani honingzalf
Vanaf 2630 punten
Deze honingzalf bestaat voor
45% uit honing en ondersteunt
de genezing van verschillende
soorten verwondingen.

Dentisept
3800 punten
Dentisept klevende tandenpasta
voor honden en katten.
Ondersteunen bij het herstel van
ontstoken tandvlees

Otoclean
Per ampul 255 punten
Otoclean is een oor reiniger
voor honden en katten.

Gebitsverzorgingsset
3900 punten

Easypil

1x tandenborstel 1x vingertandenborstel 1x
tandpasta

Handig hulpmiddel bij het
ingeven van tabletten bij uw kat.
655 punten per stuk

