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dierendag

ELKE DAG IS EEN VERWENDAG
MAAR 4 OKTOBER IS
EEN EXTRA VERWENDAG!
IN DEZE DIERENDAG EDITIE
• GA VEILIG OP PAD!
• VERZORGING VOOR JOUW KNAAGDIER
• EXTRA LEKKERE VERSNAPERINGEN VOOR ALLE DIEREN
• EN NOG VEEL MEER!

DENTASTIX MULTIPACK
56 STUKS
De dagelijkse gebitsverzorging
voor jouw hond. Het bevordert
gezond tandvlees en helpt
tandplak te voorkomen.

KRABPAAL FAYE
Deze krabpaal heeft meerder slaapplekjes voor
jouw kat en een robuuste look. Krabpaal Faye
heeft een afmeting van 60 x 48 x120 cm en is
grijs van kleur met grijs sisaltouw. Het gebruikte
sisaltouw is 6 mm dik, de stamdiameter is 9 cm
en er is 450 grams pluche gebruikt.

NU MET

Inhoud 56 stuks
Per stuk vanaf 14.15
Nu 25% korting!

25%

KORTING!

Afm 60 x 48 x 120 cm
Normaal 89.95
Nu voor 64.99

89.95

64.

99

Alles voor jouw kat

Wist je dat katers meestal linkspotig zijn, terwijl poezen meestal rechtspotig zijn...

GEZONDE BELONING HARTJES VAN RENSKE

ROYAL CANIN FHN KATTENVOEDING

SCHESIR MAALTIJDZAKJES

Jouw kat is gezond, toch? ROYAL CANIN is speciaal ontwikkeld
voor jouw kat die extra weerstand nodig heeft. Voor jouw kat
met een gevoelige spijsvertering of voor jouw kat als die is
gesteriliseerd. ROYAL CANIN heeft zo voor elke kat zijn specifieke
voeding en helpt daarbij een gezonde kat te zijn.

Schesir Cat Soup is een complete voeding van topkwaliteit met
100% natuurlijke ingrediënten. Schesir Cat Soup is te gebruiken
als volledige maaltijd of als aanvulling op droge brokjes.
Verkrijgbaar in diverse smaken.

Heeft jouw kat een beloning verdiend? Of wil je jouw kat even
verwennen? Beloon hem of haar dan met deze natuurlijke,
graanvrije en met een hoog vleesgehalte hartjes van Renske!

NU MET

15%

Inhoud 100 gram
Normaal 3.99 nu voor 2.99

KORTING!

2.99

Gratis
ALMO HFC BLIKVOEDING VOOR DE KAT
Boordevol vis of vlees van betrouwbare herkomst. Ingrediënten die
ook geschikt zouden zijn geweest voor consumptie door mensen,
maar in plaats daarvan zijn gebruikt in ons kattenvoer. Je kunt er
dus absoluut zeker van zijn dat jouw huisdier een maaltijd van zeer
hoge kwaliteit krijgt. Daar kan jouw kat zich helemaal in vinden!
Inhoud 70 gram, normaal vanaf 1.25

-

Ge m id d e ld e
70 g ra m peert de e n k at
a g.
D u s d ez e z a
k
g
a
a
-/- 3 m a a n d t d a n
e n m e e!

MANSONIL ONTWORMINGSTABLETTEN

NU MET

20%

CATSAN KATTENBAKVULLING

NU 2 VOOR

2.50

Inhoud 20 liter
Nu voor 10.99

Normaal vanaf 8.80 nu 20% korting!

CRISPY CRUNCH KATTENSNACK
De Crispy Crunch kattensnacks zijn smakelijke krokante kussentjes
gevuld met een heerlijke romige vulling. Ideaal als een kleine beloning
of tussendoortje. Crispy Crunch is verkrijgbaar in 60 gram in de
smaken eend-zwarte bessen, gevogelte, zalm of kalkoen. Per stuk 1.75

23.99

Is jouw kat een fijnproever?
Weet ze duidelijk wat ze wil?
Laat dan jouw geliefde kat
watertanden van de krokante
brokjes van Lara Adult.
Verkrijgbaar in diverse varianten
met o.a. Zalm of Kalkoen. De
ideale maaltijd voor een perfecte
conditie en gezondheid.

WHISKAS KATTENBROKJES

Inhoud 2 kilo

Droge brokjes, een uitgebalanceerde voeding met vitaminen en
mineralen, om de best mogelijke verzorging te geven aan jouw
volwassen kat. Inhoud 7 kilo.

Normaal 7.50
Nu voor 5.99

KORTING!

Deze kattenbakvulling is sterk absorberend dat tot wel 3x
effectiever geuren absorbeert dan standaard niet-klonterende
kattenbakvullingen. De unieke mineraalkorrel absorbeert vocht
als een spons.

FIPROTEC VOOR JOUW KAT
Het hele jaar door kan jouw kat geteisterd worden door vlooien
en teken. Door gebruik te maken van FiproTec bied je jouw dier
bescherming tegen vlooien, teken en bijtende luizen.
Inhoud 4 pipetten.

LARA KATTENVOEDING

NU VOOR

3.00

Mansonil kat is een breed ontwormingsmiddel specifiek voor
katten dat werkzaam is tegen alle belangrijke maagdarmwormen
(spoel- en lintwormen), makkelijk in te nemen is en veilig bij
drachtige en zogende katten. Verkrijgbaar voor kleine katten in 2
en 4 tablet verpakking en voor grote katten in 2 tablet verpakking.

Varianten Fit, Sensible en Indoor. Inhoud 2 kilo.
Normaal vanaf 21.99
Nu met 15% korting!

(goedkoopste product gratis)

NU 3 VOOR

Per stuk 1.29

3.99

8+2

Inhoud 85 gram

NU VAN 16.95 VOOR

12.99

13.75

7.50

5.

99

10.

99

16.95

12.99

Alles voor de kat

Alles
voor
de
hond
Blije honden zoeken oogcontact en kwispelen!

Kan jouw kat apporteren of opzitten als een stokstaartje ?
CANADIAN FINE KATTENBAKVULLING
Deze kattenbakvulling is gemaakt van hoogwaardige Canadese
klei onderhoudsarm, stofvrij en 100% natuurlijk. Door een unieke
formule wordt een langdurige geurbestrijding gegarandeerd.
En bovendien is Canadian Fine door zijn efficiënt klontvormend
vermogen super zuinig in gebruik.

15.95

10.99

KATTENTOILET NESTOR

OPTI LIFE BROKKEN VOOR DE HOND

RENSKE VLEESREPEN

Het kattentoilet Nestor is een
ideaal verblijf voor jouw kat. Het
speciaal ontwikkelde front gaat
wijd open, zo kan je zonder
het bovendeel te verwijderen
de bak schoonmaken. De bak
van de Nestor heeft een verhoogde
achterkant waardoor lekkages worden
voorkomen. Met handgreep, kunststof
draaideur en koolstoffilter.
In de kleuren blauw, roze en grijs.
Ruime afmeting 56 x 39 x 38.5 cm

Je hond en jij, da’s iets bijzonders. Jullie verstaan elkaar zonder
woorden, zijn kameraden, kompanen die een leven delen. Bij Opti Life
doen we er dan ook alles aan om jullie samen te laten genieten van
onbekommerde quality time en dat begint bij een kerngezonde en
gelukkige hond.

Wil jij jouw hond op een verantwoorde manier verwennen? Dan zijn
de vleesrepen van Renske het juiste product voor jouw hond. Deze
heerlijke repen zijn gezond, lekker en goed voor het gebit. Door
gebruik van slechts 1 eiwit bron zijn de repen ook geschikt voor
allergische honden.

Ook ve rk rijg ba a r pe
r

st u k 3. 59

Adult mini of medium

18.49

12.99

KONG KATTENSPEELTJES
Omdat er zó veel speeltjes zijn hebben wij een selectie gemaakt
die geweldig zijn om mee te spelen. Deze speeltjes zijn navulbaar
met de bijgeleverde catnip. Jouw kat is daar dol op! Varianten o.a.
muis met veer, bever, eekhoorn, egel, eend of rat.

Inhoud15 kg, normaal 15.95

NU MET

KRABTON KYRA
Een krabton voorziet in
meerdere behoeften van een
kat. Zo kan een kat hiermee
zijn nagels onderhouden,
geeft het de mogelijkheid
om spanning en stress
kwijt te raken en biedt de
krabton ruimte voor slaap
en rustplekken. De moderne
en fijne krabton Kyra bevat 3
openingen waar jouw kat in kan
kruipen. De bovenkant bevat een
zachte pluche oppervlak waar
jouw kat lekker op kan slapen.
De buitenkant is bekleed met
stevig materiaal waar jouw kat
lekker aan kan krabben. Kortom;
oneindig veel (krab)plezier voor
jouw kat!

15%

NU VAN 5.35 VOOR

59.

99

4.55

KORTING!

Verkrijgbaar in de smaken:
Kip, lam, eend, zalm en konijn

NU VOOR

12.

99

VOERBAK EAT SLOW

Normaal vanaf 16.95 nu voor 12.

99

SMØLKE HONDENVOEDING
Voor jouw volwassen hond zijn deze heerlijke brokken, boordevol
essentiële bouwstoffen, vitamines en mineralen die zorgen voor
een goede weerstand, sterke botten en een glanzende vacht!
Smølke brok is compleet en ook verkrijgbaar in een graanvrije brok.

Wanneer honden de brokken naar binnen schrokken kan dit
meerdere gezondheidsnadelen met zich meebrengen. Denk hierbij
aan het risico op maagtorsie en kans op
overgewicht bij jouw hond. Met de Eat Slow
voerbakken zal jouw hond het voedsel
langzamer kunnen eten en hij zal er beter
op kauwen.
Verkrijgbaar in groen en grijs
Afmeting 20.5 cm en 30 cm

Nu 20% korting!

NU VOOR

14.

99

6.50

Per stuk 3.99

Normaal vanaf 12.90

NU MET

20%

KORTING!

KATTENMAND BANGALOR

ROYAL CANIN PUPPYVOEDING

Deze heerlijk zachte en comfortabele
donutvormige kattenmand is
speciaal ontworpen voor huisdieren
die graag op pluche oppervlakten
liggen. Afgewerkt met langharig stof,
maakt dit het ideale bed voor een
heerlijk dutje! De dikke opstaande
randen bieden extra ondersteuning
voor de kop, de nek en de rug van
jouw huisdier. In de kleuren grijs,
donkergrijs, wit of rose.

De groei is een essentiële fase in het leven van jouw hond. Een
goede voeding is belangrijk en geeft jouw puppy alles wat hij nodig
heeft om gezond op te groeien. Verkrijgbaar voor kleine, medium
en grote honden.

Afmeting 45 x 100 cm

NU VAN 79.99 VOOR

NU 2 VOOR

Inhoud 2.5 kilo

Afmeting 60 x 26 cm
Normaal 21.99 nu voor 14.

99

Diverse varianten

NU MET

15%

KORTING!

NU MET

15%

KORTING!
Inhoud 3 kg

Inhoud 4 kg

Normaal vanaf 13.99

Normaal vanaf 26.89

Nu met 15% korting!

Nu met 15% korting!

Alles voor jouw hond

Wist je dat Luna en Max de meest populaire hondenna men zijn in Nederland?
USB FLASH LICHTGEVENDE HALSBAND
In het donker en bij slecht zicht zijn mens en hond vaak lastig te
zien. Een heleboel schrikmomenten en ook ongelukken kunnen
worden voorkomen, als jouw hond een lichtgevende of knipperende
halsband draagt. Bij ons vind je lichtgevende halsbanden die jou
en jouw hond goed op laten vallen in het verkeer. Deze halsband
is gemaakt van siliconen en is spatwaterdicht. Het heeft een
kliksluiting en is desgewenst op maat te maken. Bij standlicht
ongeveer 1.5 branduren en bij knipperlicht tot ongeveer 3.5 branduren.
Word geleverd met USB kabel, in de kleuren rood of blauw.

FIPROTEC VOOR JOUW HOND
Het hele jaar door kan jouw hond geteisterd worden door vlooien
en teken. Door gebruik te maken van FiproTec bied je jouw dier
bescherming tegen vlooien, teken en bijtende luizen.

MANSONIL ONTWORMINGSMIDDEL
Mansonil All WormTasty is een breed ontwormingsmiddel specifiek
voor honden dat werkzaam is tegen alle belangrijke maagdarmwormen
(spoel- en lintwormen), in de vorm van smakelijke kluifjes mét
vleessmaak voor gemakkelijke inname. Ook voor de fijnproevers onder
de honden! Verkrijgbaar in sm/med 2 tab, sm/med 6 tab en XL 2 tab.

NU MET

NU MET

Small
Medium
Large
Xlarge

2-10 kg 4 pip. van 19.95 voor 15.96
10-20 kg 4 pip. van 21.50 voor 17.20
20-40 kg 4 pip. van 24.50 voor 19.60
40-60 kg 4 pip. van 27.75 voor 22.20

NU MET

20%

GREENFIELDS HONDENPARFUM

20%

KORTING!
Normaal vanaf 10.15 nu met 20% korting!

BOXBY MULTI SNACK PACK

25%

De natuurlijke snacks van Boxby zijn de perfecte beloning of traktatie voor jouw hond. Bestaande uit 6 verschillende lekkernijen,
zodat je jouw hond elke met iets nieuws kunt verwennen. Met veel
eiwitten en een laag vetgehalte. Inhoud 6 x 25 gram.

KORTING!

Normaal 7.99 nu met 25% korting!

ANTOS RUNDEROREN
Antos runderoren zijn een 100% natuurlijke kauwsnack
voor jouw hond. Een lekker én gezond tussendoortje!

NU VAN 5.99 VOOR

15%

KORTING!

Wanneer jouw hond niet houdt van een
wasbeurt, maar je wilt jouw hond toch lekker
laten ruiken dan is de hondenparfum van
Greenfields een uitkomst. De parfum verfrist
de vacht en neutraliseert en elimineert
onaangename geurtjes. De alcoholvrije formule
is pH neutraal, vrij van allergenen en
parabenen. Inhoud 75 ml.
NU MET
In de geuren Exotic, Blush en Wild.

20%

NU MET

KORTING!
Normaal 9.99 nu met 20% korting!

KORTING!
HONDENSPEELTJE WILDKNOTS

HALSBAND LAMPJE ROGLITE

De Wildknots hondenspeeltjes van KONG zijn zacht en knuffelbaar
aan de buitenkant en duurzaam, sterk aan de binnenkant. Honden
vinden het geknoopte skelet geweldig en het versterkte pluche
lichaam zorgt voor extra duurzaamheid. De piep zorgt voor extra
speelplezier. Verkrijgbaar in de maten 18 x 14 x 8 cm en 25 x 2 x10 cm

Dit handige lampje zorgt voor extra veiligheid tijdens de donkere
dagen. Het lampje kan gemakkelijk aan de halsband van jouw
hond worden bevestigd en is volledig waterproof.

Normaal vanaf 9.59 nu met 15% korting!

WOOFF COCOON VINTAGE HONDENMAND
Met WOOFF heb je een trendy hondenmand in verschillende maten
en in de kleuren zwart en Petrol. Precies wat jouw hond heerlijk
vindt om uit te rusten. De mand is gemaakt van een prachtig, zacht
en luxe velours. De mand heeft een anti-slip onderkant zodat deze
niet makkelijk weg zal glijden.
Verkrijgbaar in 3 maten
60 x 40 x 18 cm
70 x 60 x 20 cm
90 x 70 x 22 cm

Verkrijgbaar in de kleuren
wit, rood en blauw

9.65

7.99
Normaal 9.65 nu voor 7.99

HONDENMAND BANGALOR
Als je op zoek bent naar een zachte mand voorjouw hond, dan
is er geen betere keuze dan de Bangalor. Deze mand is zeer
comfortabel en ontzettend zacht. Jouw hond kan hier helemaal in
wegkruipen en zal uren slapend in de mand doorbrengen.
Je hond is er vast niet meer uit weg te slaan.

4.99

WHIMZEES KAUWSNACK
Vegetarische kauwsnacks gemaakt
van natuurlijke ingrediënten.
Maten XS t/m L.
Inhoud 48, 24, 12 of 6 stuks

NU VOOR

Normaal 10. nu voor 7.
99

7.99

99

49.95

29.

NU 2 VOOR

99

8.

99

Inhoud 275 gram
Verpakt per 10 stuks
Per stuk 6.16

Normaal vanaf 49.95
Nu vanaf 29.99

42.49

34.99
Verkrijgbaar in de maten:
80 cm van 42.49 voor 34.99
100 cm van 47.49 voor 39.99
115 cm van 58.49 voor 49.99

voor konijn&knaagdieren

Pip, Pluis(je), en Snuf(fie) zijn de meest populaire konijnenna men!
CRISPY MUESLI KONIJN OF CAVIA

NATURE TIMOTHY HAY

Zeer gevarieerde en vezelrijke mengeling voor jouw konijn of cavia.
Met heerlijke vlokken, veel groenten en eiwitten voor echte
lekkerbekken. Verbetert de spijsvertering en bevordert de
gebitsslijtage door een optimaal vezelgehalte.

Heerlijk geurend timothy-hooi met een hoog ruwvezelgehalte zorgt
voor een goede spijsvertering en een gezond gebit. Zuiver, stofvrij
en zongedroogd hooi van topkwaliteit. Essentieel basisvoeder voor
konijnen, cavia's, chinchilla's en degoes.

voor buitenvogels

NU 2 VOOR

Help jij de vogels een handje mee met voedsel zoeken?
MENU NATURE 4 SEIZOENEN STROOIVOER

MENU NATURE MEZENBOL

Nutritioneel verantwoorde voeding voor tuin- en
buitenvogels, het hele jaar door! Zeer
gevarieerde mengeling met gemiddeld eiwit- en vetgehalte die de vogels
nodig hebben. Gecontroleerd op de
aanwezigheid van ambrosiazaad om
deze woekerplant uit jouw tuin te
weren. Dit voer trekt verschillende
vogelsoorten aan.

Mezenbol vetvoer voor tuinvogels. Mengeling van zuiver
rundervet, granen en zaden, gecontroleerd op de aanwezigheid
van ambrosiazaad om deze woekerplant uit jouw tuin te weren.

Inhoud 4 kilo +
400 gram gratis!
Per stuk 7.75

12.35

10.

8.99

00
Verkrijgbaar met of zonder net
Normaal 12.35 nu voor 8.99

VETBOLHOUDER PYRAMIDE
Deze pyramide is geschikt om
mezenvetbollen in op te hangen
en zorgt ervoor dat alleen kleine
vogeltjes erbij kunnen. Robuust
uitgevoerd zodat het jarenlang mee
gaat.

NU VOOR

7.99

NU MET

15%

KORTING!

WILDBIRD VOEDERHUISJES
Deze voederhuisjes Nashville, Tennessee en Reno zijn gemaakt van
FSC hout en zijn makkelijk op te hangen, en bij te vullen.
Normaal vanaf 14.65 nu 15% korting!

2E HALVE

Prijs!

Normaal 9.39 nu voor 7.99

Inhoud 1 kilo
Per stuk 5.40

CRISPY STICKS

Inhoud 2.75 kilo

NU 2 VOOR

8.

00

Per stuk 6.25 / 6.95

BACK-2-NATURE BODEMBEDEKKING

Lekker tussendoortje met veel fruit en zaden voor konijn en
knaagdier. Ovengebakken stick, handig te bevestigen aan de kooi.
Knapperig vers door de versheidsverpakking. Keuze uit 2 verschillende voordeel verpakkingen.

Kan gebruikt worden bij konijnen,
knaagdieren, vogels en reptielen. Back2-Nature is gemaakt van 99% gerecycled
papier, zonder toevoegingen of chemicaliën.
Door de sterke absorptie worden nare
luchtjes voorkomen en de bodembedekking
stofvrij en is tevens biologisch afbreekbaar.

17.79

Inhoud 30 liter

12.99

Normaal 17.79 nu voor 12.99

HENNEPVEZEL
Hennepvezel heeft een hoog absorptievermogen, neemt
onplezierige geurtjes weg en is heerlijk zacht voor jouw huisdier.
Dit product creëert een optimaal verblijf voor jouw dier. Daarnaast
is het product zeer geschikt voor dieren met een stofallergie.

NU 2 VOOR

4.00

Inhoud 3 sticks van 55 gram
Per stuk 3.25

KONIJNENKOOI RABBIT 100
De kooi is gemaakt van metalen tralies en een onderkant van
kunststof zodat de bodembedekking niet snel uit de kooi kan
vallen. Basic is zonder accessoires, dus kan je helemaal zelf
kiezen hoe je het hok wilt gaan inrichten.

Inhoud 48 liter

MENU NATURE PINDANETJES
Energierijke voeding voor buitenvogels.
Kan het hele jaar verstrekt worden.
Inhoud 4 netjes a 175 gram.

NU 2 VOOR

6.

00

Per stuk 3.99

2E HALVE

59.99

Prijs!

39.

99

Afmeting 95 x 57 x 46 cm
Per stuk 6.95

Normaal 59.99 nu voor 39.99

voor knaagdieren
MUESLI VOOR HAMSTER EN GERBILS

HAMSTERKOOI FAVOLA
De Favola kooi is geschikt voor zowel dwerghamsters als muizen.
Door de transparante onderbak te vullen met een dikke laag
bodembedekking kun je goed zien hoe jouw hamster gangen
graaft. De kooi wordt compleet met accessoires zoals een
slaaphuisje, voerbakje, waterflesje en loopradje geleverd.

Een complete en uitgebalanceerde voeding, dat
staat centraal bij de Tiny Friends. Gerri Gerbil
en Harry Hamster zijn complete en smaakvolle
muesli voor gerbils en hamster van alle leeftijden.
NU MET

Inhoud 850 gram / 700 gram
Normaal 4.99 / 3.69 nu met 20% korting!
NU MET

73.25

49.

99

20%

KORTING!

De Flavola heeft een afmeting van 60 x 36,5 x 30 cm
Normaal 73.25 nu voor 49.99

20%

KORTING!

De Superpet Silent Spinner is perfect om
jouw knaagdier in beweging te krijgen. Door
de goede gelaagdheid van het looprad is
het rad nagenoeg geruisloos geworden.
Dit rad is voorzien van een standaard,
waardoor het speeltoestel makkelijk in
de kooi te plaatsen is. De Superpet Silent
Spinner heeft een doorsnee van 12 cm en is
geschikt voor hamsters.

voor VISSEN
De start 20 is een beginnersaquarium voor het houden van
goudvissen. Dit aquarium heeft een inhoud van 20 liter en wordt
geleverd inclusief LED-verlichting, binnenfilter, thermometer,
visnetje en goudvissen voeding. Kleur zwart.

TETRA WATERVERBETERING

Omdat leidingwater niet per definitie
geschikt is voor jouw vissen zal je
het water moeten behandelen om
het geschikt te maken. Dit doe je met
de waterverbete-ringsmiddelen van
Tetra in 250 ml: Aquasafe Goldfish,
Aquasafe waterverbetering, Aqua
Crystalwater en Aqua Easybalance
Normaal vanaf 10.19

47.99
NU MET

De afmeting is 36 x 22 x 30,5 cm
Nu voor 47.99

25%

TROSGIERST
Vogels vinden trosgierst
niet alleen een lekkere
versnapering, maar het
houdt ze ook weg van
verveling.

NU VOOR

6.99

Vlokkenvoer voor jouw guppy, tropische
vissen of goudvissen en korrels voor de
sluierstaart. Zorgvuldig geselecteerd
mengsel uit hoogwaardige voedingsstoffen
met vitaminen, mineralen en microelementen voor een volwaardige voeding.
Inhoud 100 ml

KORTING!

Normaal vanaf 2.87 nu met 25% korting!

NU VOOR

6.99

Inhoud 1 kilo
Normaal 8.95 nu voor 6.99

PRESTIGE VOGELSNACKS
NU VANAF

59.99
White wash 69 x 34,5 x 58 cm Normaal 110.00 nu voor 79.99
Houtkleur 57 x 30 x 50 cm Normaal 91.25 nu voor 59.99

BEUKENSNIPPERS
Hygiënisch bodemstrooisel voor
vogelkooien, volières, duivenhokken,
knaagdierenverblijven, terrariums,
enz. 100% natuurlijk, gezuiverd en
gedroogde houtsnippers.

No. 6, 8 of 10
Inhoud 15 kg

TETRA VISVOEDERS

NU VOOR

VOGELKOOI GIULIETTA
Deze vogelkooien zijn gemaakt van robuust, FSC-gecertificeerd hout.
Het hout is behandeld met een speciale niet-giftige, schimmelwerende
verf die UV-bestendig en waterafstotend is. De Giulietta is geschikt
voor huiskanaries of kleine exotische vogels. Het is ook uitgerust met
een diepe houten basis met verwijderbare plastic trays voor eenvoudige
en snelle reiniging. De kooien worden inclusief accessoires geleverd.

SILENT SPINNER

Normaal 19.99 nu voor 15.99

AQUARIUMSET START 20

voor
jouw
vogel
Papegaaien zijn de enige vogels die met hun voeten kunnen eten.

Per stuk 13.99

NU MET

25%

KORTING!

NU 2 VOOR

20.00

De rijk gevarieerde zaadstangen
van Prestige zijn een lekker
tussendoortje voor jouw kanarie
of parkiet. De Prestige Sticks zijn
ovengebakken en bevatten heerlijke
ingrediënten. De Prestige
Sticks zijn handig te bevestigen
in de kooi of volière en blijven
knapperig vers door
NU 2 VOOR
de speciale versheidsverpakking.
Verkrijgbaar in 2 triple
variety verpakkingen
met 3 verschillende varianten per
verpakking.

4.00

Per stuk 3.15

PREMIUM VOGELVOEDING

VOGELSPEELGOED BOEKET
Dit kleurrijke boeket is gemaakt
van touw met daarin strookjes
papier. Jouw vogel is urenlang
bezig om deze strookjes uit
het boeket te halen. Goed om
verveling te voorkomen.

10 x 9 x 36 cm van 12.49 voor 9.37
17 x15 x 53 cm van 22.99 voor 17.24

2E HALVE

Prijs!

De zadenmengelingen van
Prestige Premium zijn verrijkt
met vitaminen, aminozuren en
mineralen. Hierdoor blijven jouw
vogels in een optimale conditie.
De florastimul zorgt voor een
optimale darmwerking en
spijsvertering. De mengelingen
zijn samengesteld in overleg met
Europese topkwekers. Voor (gras]
parkieten, (dwerg)papegaaien,
kanaries en tropische vogels.
Inhoud 1 kilo / 800 gram

Per stuk vanaf 4.55

Op de hoogte blijven van onze
aanbiedingen, kijk ook op
www.goednieuwsvoordieren.nl
VOGELPINDAKAAS IN POT
Vogelpindakaas is een energierijke voedselbron voor vogels
en alleen gemaakt van de beste ingrediënten, zo blijven vogels
het hele jaar in topconditie. De vogelpindakaas is aanbevolen
door Vogelbescherming Nederland en verkrijgbaar in meerdere
varianten. Deksel eraf en smullen maar. Trekt tuinvogels zoals
mezen en roodborstjes aan!

CAVOM COMPLEET
Cavom compleet is een volledige
voeding voor volwassen honden. De brokken zijn licht
verteerbaar en opgebouwd uit
natuurlijke grondstoffen. Cavom
compleet is uitermate geschikt
voor honden die prestaties moeten
leveren.

Diverse varianten

Inhoud 20 kilo

Inhoud 330 gram

Normaal 44.

99

NU VOOR

42.

50

NU 3 VOOR

5.

99

Normaal 2.49 nu 3 voor 5.99

BIOKAT’S CLASSIC OF FRESH 3IN1
Kattenbakvulling met een superieure geurbeheersing en perfecte
klontvorming. Biokat’s staat daarnaast voor unieke geuren en
staat garant voor 100% natuurlijke
ingrediënten. Bij uitstek
geschikt om twee belangrijke
behoeften in de relatie tussen
mens en kat te verzorgen:
hygiëne en zorg.

NU 2 VOOR

Inhoud 18 liter

Normaal 12.49

17.99

NU VOOR

25.99
GOURMET PERLE POUCH MULTIPACK
De maaltijdzakjes van Gourmet zijn met de grootste zorg bereid
en prikkelen de zintuigen van jouw kat iedere keer opnieuw. Met
malse stukjes vlees of vis voor intens eetplezier.
Inhoud 60 x 85 gram

Editie 6. Alle aanbiedingen zijn geldig van 27 september t/m 10 oktober tenzij eerder uitverkocht. Wijzigingen, of drukfouten in prijs, tekst en afbeeldingen voorbehouden.

