
Výrobky. ktorým môžete dôverovaf a odporcičaf ich
DOG CHOW NUTRISOUP: velmi výživné krmivo, dokonale vyvážené,

napomáha dobrému rozvoju
kompletné krmivo pre mačky výbornej kvality na
zabezpečenie zdravia a udržania optimálnej
fyzickej kondfcie
špeciálne zostavené pre obdobie rastu,
brezivosti a laktácie, poskytuje osobitnú výživu
pre normálne aktívne psy
pre staršie, málo aktívne psy a na pomoc proti
obéznym psom, znížené kalórie, malý obsah
tuku

PRO PLAN PERFORMANCE: pre výstavné, pracovné, polovné psy,
extrémne kalorické krmivo, špičková kondícia,
špičkový výkon

Meno PURINA a jeho šachovnica je známa a vo svete uznávaná. Výrobky Raiston
Purina sa stali významnými výrobkami priemyslu, ktoré presvedčili veterinárov a
chovatefov na celom svete tak, aby verili menu Purina. Výrobky firmy Purina sú
vyrábané v 10-tich štátoch vo svete a distribuované vo viac ako 70-tich štátoch.
Viac ako 60 ročný výskum strediska starostlivosti o zvieratá - Purina umožnili
firme Raiston Purina poskytova! psom a mačkám všetkých druhov a všetkých
vekových kategórií základnú výživu pre rast a udržanie si zdravých kostí, tkaniva
a chrupu spolu s krásnou srsťou a zdravou kožou.

DOG CHOW:

PUPPY CHOW:

DOG CHOW ENERGY:

Purina

,
ideálna potrava pre všetkých psov 100%-kom-
pletná, perfektne vyvážená a neobyčajne chutná
pre štence, kotné a dojčiace sučky, vysoká
energia,výživné látky dobre stráviteľné, je to
v najväčšom množstve predávané krmivo
na svete .
výborné kŕmenie pre veľmi aktívnych psov,
vysoké energetické účinky, lahko stráviterné

CAT CHOW:

PRO PLAN GROWTH:

PRO PLAN ADULT
PRO PLAN LIGHT:

Dealer pre Východoslovenský kraj:
MUDr. Marian Varga, Kapušanská 92, 071 01 Michalovce
tel. a fax: 0946/441 161
ambulancia: 13.00 - 16.00 hod. tel.: 232 70

Dealer pre Stredoslovenský kraj:
HORUS - Kukurugya Slavomír, Hviezdoslavova 28, , 972 01 Bojnice
tel.: 0862/356 44, 395 87

Obchodníkom a veterinárnym
lekárom poskytujeme výhodné zľavy.

PRO-PU RI spol. s r.o.
výhradné zastúpenie firmy Raiston Purina Europe a.s.
pre Slovenskú republiku
831 06 Bratislava, Demänovská 48
tel. a fax: 07/282 962
tel.: 07/285 922
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