For Friends
Dla Przyjaciół wyłącznie najlepsze
Bogatym źródłem białka jest świeże mięso
jagnięce, mięso kurczaka oraz łosoś, pstrąg
i białoryb.
Cennym źródłem węglowodanów są słodkie
ziemniaki, ziemniaki oraz żółty groch.
Zawiera zdrowe jabłka, marchewki, pomidory,
szpinak, żurawinę, brokuły, minerały i witaminy.

TM

10 powodów, za które
Twój Przyjaciel będzie Ci
wdzięczny:
0% suchej mączki zwierzęcej w składzie,
wyłącznie świeże mięso, ryby, owoce i warzywa,
bez zbóż, kukurydzy, ryżu, soi, glutenu,
konserwantów, barwników i sztucznych
aromatów,

Twój dowód miłości
i troski

hipoalergiczne właściwości,
Karma produkowana jest w małych partiach
wyłącznie wedle zapotrzebowania.
Niemiecki produkt najwyższej jakości nareszcie
dostępny dla polskich psów!
Suplementy GRATIS: Extra Odporność, Lśniąca
Sierść, Świeży Oddech, Extra Pomoc w Trawieniu.

zawiera 11 niezbędnych witamin,
świetne właściwości dietetyczne słodkich
ziemniaków i żółtego grochu,
opracowana przez niemieckich lekarzy
weterynarii,
pozytywna opinia ekspertów dietetyki
weterynaryjnej,
twarde opakowania gwarantujące świeżość,
jeden suplement gratis do każdej karmy.

For Friends - bo zdrowie i dobre samopoczucie
Twojego Przyjaciela są bezcenne!
TM
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www.for-friends.pl
e-mail: biuro@for-friends.pl
tel.: 664-286-288
tel.: 791-949-168

Bądź na bieżąco na

facebook.com/dlaprzyjaciol

Sucha karma dla psów
bez mączki zwierzęcej, zbóż, kukurydzy,
ryżu, soi, glutenu, konserwantów,
barwników i sztucznych aromatów

For Friends nie zawiera mączki zwierzęcej, zbóż, kukurydzy, soi, glutenu, konserwantów, barwników oraz sztucznych aromatów. Karma zawiera wyłącznie świeże
mięso, ryby, owoce i warzywa. To gwarancja najwyższej jakości produktu i zdrowego odżywiania Twojego psa.

For Young Friends

For Adult Friends

For Old Friends

zawiera suplement Extra Odporność,
skutecznie chroni system immunologiczny,
prawidłowy rozwój układu ruchowego zapewnia
białko ze świeżego kurczaka i jagnięciny,
żółty groch oraz słodkie ziemniaki stanowią
bogate źródło energii,
dopasowany do okresu intensywnego rozwoju
bilans wapnia i fosforu.

zawiera suplement Lśniąca Sierść lub Świeży
Oddech,
doskonale dopasowana do stopnia aktywności
fizycznej dorosłego psa,
bogate źródło aminokwasów, węglowodanów
oraz kwasu foliowego,
zdrowe słodkie ziemniaki i żółty groch posiadają
właściwości hipoalergiczne,
odpowiednia zawartość potasu chroni psa przed
skurczami mięśni.

zawiera suplement Extra Pomoc w Trawieniu,
idealna kompozycja kwasów tłuszczowych
Omega-3 uzyskana dzięki trzem rodzajom ryb,
doskonałe właściwości dietetyczne dzięki
bogatej zawartości ryb i słodkich ziemniaków,
idealnie dopasowana do potrzeb seniorów
wartość kaloryczna,
wspomaga funkcjonowanie układu
pokarmowego i gospodarki elektrolitycznej
organizmu.

Dla szczeniąt

Kurczak i Żółty Groch
dla szczeniąt
rasy XS, S, M 2 - 12mies. życia
rasy L i XL 2 - 5mies. życia

kurczak - 33,1%
żółty groch - 36,2%
pstrąg i łosoś - 12,6%
warzywa, owoce, inne - 18,1%

Jagnięcina ze Słodkimi
Ziemniakami
dla szczeniąt ras dużych
i olbrzymich (5 - 24mies. życia)

jagnięcina - 41,0%
słodkie ziemniaki - 16,3%
ziemniaki - 16,3%
pstrąg i łosoś - 12,5%
warzywa, owoce, inne - 13,9%

Dla psów dorosłych

Jagnięcina ze Słodkimi
Ziemniakami
dla psów dorosłych o zwiększonej
aktywności (1-7 lat)

Dla psów seniorów

Łosoś ze Słodkimi Ziemniakami
dla psów seniorów (7+ lat)

łosoś - 25,2%
białoryb - 23,1%
pstrąg - 5,7%
słodkie ziemniaki - 15,0%
ziemniaki - 15,0%
warzywa, owoce, inne - 16,0%

jagnięcina - 35,2%
słodkie ziemniaki - 14,2%
ziemniaki - 11,0%
pstrąg i łosoś - 13,1%
warzywa, owoce, inne - 26,5%

Kurczak i Żółty Groch
dla psów dorosłych o normalnej
aktywności (1-7 lat)

kurczak - 35,0%
żółty groch - 38,3%
pstrąg i łosoś - 13,4%
warzywa, owoce, inne - 13,3%

Potrzebujesz porady przy wyborze karmy?
Zadzwoń: tel. 791-949-168
Napisz: biuro@for-friends.pl
Zamów bezpłatną PRÓBKĘ smaku
lub kup KARMĘ w bezpiecznym
sklepie internetowym
www.for-friends.pl

