Rakastamme eläimiä ja erityisesti koiriamme.
Siksi haluamme tarjota niille vain parasta.

AniPuron makupalat ovat käsintehtyjä,
terveellisiä välipaloja koirallesi.
Ne eivät sisällä lainkaan viljaa tai
gluteiinia vaan 100% täyslihaa. Tuotteet eivät sisällä ylimääräisiä säilöntätai täyteaineita tai esimerkiksi rustotai luujauhoja. Raaka-aineina käytetään vain parasta laatua olevaa lihaa,
joka on Saksasta. Raaka-aineet tulevat
tutuilta toimijoilta ja niiden alkuperän
voi jäljittää saksalaisille maatiloille

saakka. Tuotteet on valmistettu
hellävaraisesti
ilmakuivaamalla.
AniPuron makupalat on sertifioitu IFS
(International Featured Standards)
laatukriteereiden mukaisesti. Vuosittainen
sertifiointiprosessi
takaa
korkean lihan laadun AniPuron
tuotteissa.

Täydennysrehu koiralle ja kissalle. Liha ja
eläinperäiset tuotteet.
Koostumus:
100
%
sianlihaa,
kivennäisaineet,
kasviperäiset sivutuotteet. Lisäaineet:
Savuaromi.
Ravintoaineet:
Raakavalkuainen 50,6 %, raakarasva 23 %,
kosteus 20,2 %, raakakuitu < 0,5 %, tuhka
6,1 %.

Käsintehdyt koulutusmakupalat
Korkealaatuisesta täyslihasta
Suoraan saksalaisilta tiloilta
Luonnollisesti viljaton ja sokeriton

Koska tuote on valmistettu luonnollisista raaka-aineista, ravintoaineiden pitoisuuksissa voi esiintyä pientä,
luonnonaineille tyypillistä vaihtelua.

Ei lisättyä rasvaa

AniPuro Mini Cubes -koulutusmakupalat
AniPuro -koulutusmakupalat ovat
käteviä käyttää, sillä ne on leikattu
jo valmiiksi pieniksi kuutioiksi ja ovat
sopivan kokoisia sellaisenaan. Ne
sopivat loistavasti koulutustilanteisiin,
sillä yhdessä kuutiossa on vain hyvin
vähän kaloreita. Tämä on tärkeää,
koska koiran koulutustuokiossa kuluu

Pork Mini Cubes / Pienet
sianlihakuutiot

makupaloja nopeasti kymmeniä.
Voit siis huoletta käyttää kuutioita
lemmikin toivotun käyttäytymisen
vahvistamiseen joka tilanteessa.
Koulutus-makupaloja on saatavilla
kolme eri makuvaihtoehtoa: pienet
sian-, ankan- tai naudanlihakuutiot.

Käyttöohje:
Pienikokoiset makupalat ovat parhaita
käytettäväksi koulutukseen, koska niillä
voi olla lemmikin toivottua käyttäytymistä
vahvistava vaikutus. Tarjoillaan terveellisenä välipalana aterioiden välissä. Valvo
koirasi ja kissasi ruokailua ja pidä aina
raikasta vettä saatavilla. Pakkauksen
sisältämä hapenpoistaja ei ole tarkoitettu
syötäväksi. Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Små tärningar av griskött
Kompletteringsfoder för hund och katt.
Sammansättning: Kött och animaliska
produkter: 100 % svinkött, mineraler,
vegetabiliska biprodukter.
Tillsatser: Rökarom. Näringsämnen:
Råprotein
50,6
%,
råolja
och
råfett 23 %, vattenhalt 20,2 %, växttråd <
0,5 %, råaska 6,1 %.
Halterna kan variera en aning på det sätt
som är typiskt för produkter tillverkade
av naturliga råvaror.
Bruksanvisning:
Dessa små munsbitar är perfekta som
belöningsgodis i träningssituationer,
då de kan förstärka önskat beteende.
Serveras som hälsosamt mellanmål.
Övervaka hunden/katten då den äter och
se till att den alltid har tillgång till friskt
vatten. Syrebindaren i förpackningen får
inte förtäras. Förvaras på torr och sval
plats.

Duck Mini Cubes /
Pienet ankanlihakuutiot

Beef Mini Cubes / Pienet
naudanlihakuutiot

Täydennysrehu koiralle ja kissalle. Liha ja
eläinperäiset tuotteet.

Täydennysrehu koiralle ja kissalle. Liha ja
eläinperäiset tuotteet.

Koostumus:
100 % ankanlihaa, kivennäisaineet,
kasviperäiset sivutuotteet Lisäaineet:
Savuaromi.
Ravintoaineet:
Raakavalkuainen 46,1 %, raakarasva 11,3 %,
kosteus 16,5 %, raakakuitu < 0,5 %, tuhka
18 %.

Koostumus: 100 % naudanlihaa, kivennäisaineet,
kasviperäiset
sivutuotteet,
Lisäaineet: Savuaromi, Ravintoaineet:
raakavalkuainen 49 %, raakarasva 12 %,
kosteus 18 %, raakakuitu 1 %, tuhka 4 %.

Koska tuote on valmistettu luonnollisista raaka-aineista, ravintoaineiden pitoisuuksissa voi esiintyä pientä,
luonnonaineille tyypillistä vaihtelua.
Käyttöohje:
Pienikokoiset makupalat ovat parhaita
käytettäväksi koulutukseen, koska niillä
voi olla lemmikin toivottua käyttäytymistä
vahvistava vaikutus. Tarjoillaan terveellisenä välipalana aterioiden välissä. Valvo
koirasi ja kissasi ruokailua ja pidä aina
raikasta vettä saatavilla. Pakkauksen
sisältämä hapenpoistaja ei ole tarkoitettu
syötäväksi. Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Små tärningar av ankkött
Kompletteringsfoder för hund och katt.
Sammansättning: Kött och animaliska
produkter: 100 % ankkött, mineraler,
vegetabiliska biprodukter. Tillsatser:
Rökarom.
Näringsämnen: Råprotein
46,1 %, råolja och råfett 11,3 %, vattenhalt
16,5 %, växttråd < 0,5 %, råaska 18 %.
Halterna kan variera en aning på det sätt
som är typiskt för produkter tillverkade
av naturliga råvaror.
Bruksanvisning:
Dessa små munsbitar är perfekta som
belöningsgodis i träningssituationer,
då de kan förstärka önskat beteende.
Serveras som hälsosamt mellanmål.
Övervaka hunden/katten då den äter och
se till att den alltid har tillgång till friskt
vatten. Syrebindaren i förpackningen får
inte förtäras. Förvaras på torr och sval
plats.

Koska tuote on valmistettu luonnollisista raaka-aineista, ravintoaineiden pitoisuuksissa voi esiintyä pientä,
luonnonaineille tyypillistä vaihtelua.
Käyttöohje:
Pienikokoiset makupalat ovat parhaita
käytettäväksi koulutukseen, koska niillä
voi olla lemmikin toivottua käyttäytymistä
vahvistava vaikutus. Tarjoillaan terveellisenä välipalana aterioiden välissä. Valvo
koirasi ja kissasi ruokailua ja pidä aina
raikasta vettä saatavilla. Pakkauksen
sisältämä hapenpoistaja ei ole tarkoitettu
syötäväksi. Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Små tärningar av nötkött
Kompletteringsfoder för hund och katt.
Sammansättning: 100 % nötkött,
mineraler, vegetabiliska biprodukter.
Tillsatser: Rökarom. Näringsämnen:
Råprotein 49 %, råolja och råfett 12 %,
vattenhalt 18 % , växttråd 1 %, råaska 4 %
Halterna kan variera en aning på det sätt
som är typiskt för produkter tillverkade
av naturliga råvaror.
Bruksanvisning:
Dessa små munsbitar är perfekta som
belöningsgodis i träningssituationer,
då de kan förstärka önskat beteende.
Serveras som hälsosamt mellanmål.
Övervaka hunden/katten då den äter och
se till att den alltid har tillgång till friskt
vatten. Syrebindaren i förpackningen får
inte förtäras. Förvaras på torr och sval
plats.

Anipuro – terveelliset välipalat koirallesi
Hearties Puro Duck ja Chicken Breast Filet -valmisteita voi käyttää terveellisenä välipalana. Ne sisältävät 100% täyslihaa, eivätkä ne sisällä ylimääräisiä
säilöntä- tai täyteaineita tai esimerkiksi rusto- tai luujauhoja Terveelliset välipalat saavat koirasi iloiseksi: pitävät heidät kiireinä, vahvistavat purukalustoa ja
puhdistavat samalla hampaita.

Hearties Puro Duck/
Ankanlihapalat

Täydennysrehu koiralle. Liha ja
eläinperäiset tuotteet.
Koostumus:
100 % kanan rintafilettä, kivennäisaineet,
kasviperäiset sivutuotteet.
Lisäaineet: Savuaromi. Ravintoaineet:
Raakavalkuainen 73 %, raakarasva 4 %,
kosteus 13 %, raakakuitu < 1 %, tuhka 3 %

Täydennysrehu koiralle. Liha ja eläinperäiset tuotteet.
Koostumus: 100% ankanlihaa, kivennäisaineet, kasviperäiset sivutuotteet
Lisäaineet: Savuaromi. Ravintoaineet:
Raakavalkuainen 21 %, raakarasva 12 %,
kosteus 38 %, raakakuitu < 1 %, tuhka
13 %.
Koska tuote on valmistettu luonnollisista
raaka-aineista, ravintoaineiden
pitoisuuksissa voi esiintyä pientä,
luonnonaineille tyypillistä vaihtelua.
AniPuro -terveellisten välipalojen
käyttöohje:
Tarjoillaan terveellisenä välipalana
aterioiden välissä. Valvo koirasi ruokailua
ja pidä aina raikasta vettä saatavilla.
Pakkauksen sisältämä hapenpoistaja ei
ole tarkoitettu syötäväksi. Säilytetään
kuivassa ja viileässä.

Chicken Breast Filet/
Kanan rintafileet

Hearties Puro Duck/
Bitar av ankkött
Kompletteringsfoder för hund. Kött och
animaliska produkter.
Sammansättning: 100 % ankkött,
mineraler, vegetabiliska biprodukter
Tillsatser: Rökarom. Näringsämnen:
Råprotein 21 %, råolja och råfett 12 %,
vattenhalt 38 %, växttråd < 1 %, råaska
13 %.
Halterna kan variera en aning på det sätt
som är typiskt för produkter tillverkade
av naturliga råvaror.
AniPuro -mellanmål bruksanvisning:
Serveras som hälsosamt mellanmål.
Övervaka hunden då den äter och se till
att den alltid har tillgång till friskt vatten.
Syrebindaren i förpackningen får inte
förtäras. Förvaras på torr och sval plats.

Koska tuote on valmistettu luonnollisista
raaka-aineista, ravintoaineiden
pitoisuuksissa voi esiintyä pientä,
luonnonaineille tyypillistä vaihtelua.
AniPuro -terveellisten välipalojen
käyttöohje:
Tarjoillaan terveellisenä välipalana
aterioiden välissä. Valvo koirasi ruokailua
ja pidä aina raikasta vettä saatavilla.
Pakkauksen sisältämä hapenpoistaja ei
ole tarkoitettu syötäväksi. Säilytetään
kuivassa ja viileässä.

Chicken Breast Filet /
Kycklingbröstfiléer
Kompletteringsfoder för hund. Kött och
animaliska produkter.
Sammansättning:
100 % bröstfilé av kyckling, mineraler,
vegetabiliska biprodukter.
Tillsatser: Rökarom. Näringsämnen:
Råprotein 73 %, råolja och råfett 4 %,
vattenhalt 13 %, växttråd < 1 %,
råaska 3 %.
Halterna kan variera en aning på det sätt
som är typiskt för produkter tillverkade
av naturliga råvaror.
AniPuro -mellanmål bruksanvisning:
Serveras som hälsosamt mellanmål.
Övervaka hunden då den äter och se till
att den alltid har tillgång till friskt vatten.
Syrebindaren i förpackningen får inte
förtäras. Förvaras på torr och sval plats.
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