BUSTER godbidder

BUSTER Dental Bites

BUSTER Treats

- selvfølgelig også til kat

Knasende og sprøde treats med kylling
er perfekte som belønning

Godbidder til enhver smag

Tilbyd katten de lækre, kornfrie BUSTER Mini Fishy Snacks med
et højt indhold af ASC-laks (Certificeret bæredygtigt lakseopdræt).
Godbidderne er tilsat D- og E-vitaminer og Taurin (essentiel
aminosyre). De fiskeformede bløde
godbidder kan let deles
i mindre stykker.

Godbiddernes størrelse gør, at katten skal bruge lidt længere
tyggetid. Er tilsat A-, D- og E-vitamin samt Taurin
(essentiel aminosyre).

Kornfri

Laks

Kylling

BUSTER Filled Pillows
Fyldte snacks med sprød overflade
og blød konsistens indvendigt
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Sammensætningen er især velegnet
til steriliserede katte.
Godbidderne indeholder
kylling og tranebær.
Er tilsat A-, D- og
E-vitamin samt Taurin
(essentiel aminosyre).
Kylling og tranebær
Alle BUSTER treats er produceret i Europa med europæiske råvarer
www.kruuse.com

www.kruuse.com

BUSTER Treats

BUSTER Training Treats

BUSTER Dental Sticks

Bløde og lækre godbidder

Perfekt belønning i træningssituationen

Giv hunden noget at tygge på

Forkæl hunden med BUSTER Soft Meat-mix med ekstra højt
indhold af kød. De bløde og lækre godbidder er kornfri, og der
er hele tre smagsvarianter i posen: Oksekød, fjerkræ og lam.
De sjovt formede godbidder kan let knækkes i mindre dele til de
små hunde. Brug godbidderne som belønning i træningsøjemed
- eller hvis du bare vil forkæle hunden.

De kødbensformede godbidder er lavet i mundrette størrelser, der
passer til de fleste hunderacer, og de er lette at knække i mindre
stykker til de helt små hunde. Fås i to smagsvarianter: Kylling og
oksekød. Varianten med oksekød er ydermere tilsat L-Carnitin.

BUSTER Dental Sticks er vegetabilske tyggeben, der er letfordøjelige og tilsat A- og D-vitaminer. Den specielle form og teksturen
af BUSTER Dental Sticks kan bidrage til at rense hundens tænder
mekanisk. Fås i størrelse small og medium, som er henholdsvis
9 og 13 cm lange.
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