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Puls bran¿y

Dog Run w Krakowie
W sobotê 16 września w Krakowie dooko³a Krakowskich B³oñ
odby³ siê I ogólnopolski dobroczynny bieg z Psami Dog Run.
Deszczowa aura nie odstraszy³a uczestników. Do zawodów
zarejestrowa³o siê 191 zawodników, z czego 118 osób ukoñczy³o
bieg. Biegacze z psami rywalizowali na dwóch dystansach – 7 km
oraz 3,5 km. Zebrane pieni¹dze wspar³y Krakowskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzêtami. ◀ red

Dr Lucy na Pet Fair
Podczas zakoñczonych niedawno targów zoologicznych
Pet Fair 2017 ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych
cieszy³o siê stoisko marki Dr Lucy Beauty & Care, na
którym gościli czworono¿ni ambasadorzy tej marki
Uwagê przyci¹ga³y eleganckie i przyjacielskie br¹zowe pudle
z hodowli Meeganius – odwiedzaj¹cy stoisko mieli okazjê obejrzeæ
pokaz czesania przygotowany przez profesjonaln¹ groomerkê
Magdê Stêpieñ oraz otrzymaæ porady dotycz¹ce pielêgnacji sierści
ich w³asnych psów. Dzieci mia³y okazjê zrobiæ sobie pami¹tkowe
zdjêcie z pudlem Frankiem oraz pomóc bezdomnym psiakom,
przekazuj¹c darowiznê na Fundacjê Dr Lucy wspieran¹ przez markê
w ramach spo³ecznej odpowiedzialności. W ostatni dzieñ targów
gościem marki by³y Joanna Korbal z border collie Lorie – mistrzynie
Polski i wicemistrzynie Europy w konkurencjach dog frisbee. By³y
wyk³ady dla zainteresowanych tym sportem, nie zabrak³o te¿
efektownych pokazów dla publiczności. ◀ red

Mistrz groomingu Masahiko
Velti Little Pets sponsorem
Fukamachi w Polsce
Na pocz¹tku września polscy groomerzy mieli niecodzienn¹
okazjê spotkaæ siê z jednym z najbardziej cenionych
japoñskich mistrzów groomingu. Masahiko Fukamachi –
hodowca, sêdzia kynologiczny FCI, instruktor groomingu,
znakomity nauczyciel wielu cenionych psich fryzjerów, maj¹cy
na koncie strzy¿enie najbardziej utytu³owanych psich
piêkności – odwiedzi³ Polskê, by podzieliæ siê z polskimi
groomerami swoj¹ wiedz¹, doświadczeniem
i umiejêtnościami w strzy¿eniu pudli i maltañczyków.
Seminarium w Strzelcach Opolskich w ramach Akademii
Dr Lucy zorganizowano we wspó³pracy z Groomershop
i mark¹ kosmetyków dla psów Dr Lucy Beauty & Care. ◀ red

akcji Jedziemy z Pomoc¹

Akcja zosta³a zainicjowana
przez miêdzynarodowego
mistrza KSW w wadze ciê¿kiej
Karola Bedorfa. Sama
inicjatywa by³a bardzo
szlachetna, bo mia³a na celu zbiórkê pieniêdzy dla dzieci,
które straci³y rodziców w wypadkach samochodowych. Po
ca³ej bardzo udanej akcji Karol odwiedzi³ ﬁrmê Velti,
dziêkuj¹c za wsparcie. Co ciekawe, sam jest posiadaczem
szczura Ryczypiska, który od sierpnia korzysta z granulatu
Velti. Jak dowiedzieliśmy siê od Karola, Ryczypisk jest bardzo
zadowolony z pod³o¿a ze s³omy. ◀ red
www.velti.pl Polub nas na
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Velti Little Pets

Nowości

Nowe pod³o¿a od Aquael

Supreme Dental Spray

AQUAEL poszerza liniê profesjonalnych aktywnych pod³o¿y akwariowych.
W ofercie dostêpne: H.E.L.P. ADVANCED SOIL japoñskiej ﬁrmy AquaCenteR
– nowa linia obejmuj¹ca pod³o¿e do krewetkarium; H.E.L.P. ADVANCED SOIL
SHRIMP POWDER dostêpne w opakowaniach o pojemności 3 l oraz pod³o¿e;
H.E.L.P. ADVANCED SOIL ORIGINAL w workach 3 i 8-litrowych.

Preparat z chlorheksydyn¹ przeznaczony do utrzymania prawid³owej higieny jamy
ustnej zwierz¹t. Regularne stosowanie Dental Spray zapobiega osadzaniu siê kamienia
nazêbnego i rozwojowi bakterii. Zawartośæ mentolu odświe¿a oddech.

WWW. AQUAEL .COM . PL /

Supreme
Emulsja do
uszu
Dziêki chlorheksydynie
emulsja skutecznie oczyszcza
delikatn¹ strukturê ucha
i zapobiega nawrotom
infekcji. Preparat wykazuje
dzia³anie przeciwgrzybicze
i przeciwbakteryjne.
Zawartośæ D-panthenolu
przyspiesza regeneracjê
i gojenie siê mikrouszkodzeñ
naskórka.
PRODUCENT : SELECTA HTC
TEL . 22 751 67 96
BIURO @ SELECTAHTC .COM . PL
WWW. SELECTAHTC .COM . PL
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Ubranka i sweterki
ZOLUX 2017-2018
Firma Zolux prezentuje kroje ubranek
i sweterków na rok 2018. W ofercie producenta
znajdziemy ró¿ne rozmiary i kolory wielu
modnych wzorów. Ubranka charakteryzuje
wysoka jakośæ wykonania. Dziêki
przemyślanemu modelowi ekspozycji ubranka
bêd¹ atrakcyjnie prezentowaæ siê na sklepowej
pó³ce – Zolux oferuje narzêdzia do estetycznej
prezentacji towaru: wieszak ze sztywnego
kartonu z plastikowym haczykiem, a tak¿e
przezroczyste, plastikowe pokrowce.
WWW. ZOLUX .COM /PL /

Empire Senior
Balanced Diet

Velti: pod³o¿a ze s³omy Z DODATKIEM ZIÓ£
Dodatek wspomaga kondycjê dróg oddechowych u zwierz¹t. Jest to naturalna
inhalacja dla pupili przebywaj¹cych na tej śció³ce. Zapach jest przyjemny dla ludzi i nie
odstrasza zwierz¹t. Mo¿na w nim wyczuæ miêtê, eukaliptus i inne zio³a. Dodatek ten
wp³yn¹³ jeszcze bardziej na absorbowanie nieprzyjemnych zapachów. Firma pod¹¿a
wyznaczon¹ przez siebie drog¹, proponuj¹c najbardziej naturalne i ekologiczne
rozwi¹zania.
VELTI SP. Z O.O.
WWW.VELTI . PL
BIURO @ VELTI . PL

Nutrilove Sterile karma sucha
dla kotów po zabiegu sterylizacji
Specjalnie dla kotów po zabiegu sterylizacji marka Nutrilove
stworzy³a karmê such¹, która dziêki zbilansowanym proporcjom
substancji mineralnych pozwala zachowaæ zdrowy uk³ad moczowy.
Dodatkowo zawarte w niej kwasy t³uszczowe omega 6 i omega 3
wspieraj¹ zdrowie skóry i sierści, a tauryna pozytywnie wp³ywa na
wzrok. Zwieñczeniem jej walorów jest wyśmienity smak. Dostêpne
w opakowaniach 1,4 kg i 7 kg.
PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O. O.
UL . SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW. NUTRILOVEPETFOOD.COM

Kompletny program ¿ywieniowy
dedykowany specjalnie dla psów
dojrza³ych, które ze specyﬁcznych
wzglêdów realizuj¹ mniejszy
wydatek energetyczny, potrzebuj¹c
jednocześnie wyj¹tkowych
w³aściwości od dostarczanego
pokarmu. SENIOR BALANCED DIET
to pe³nowartościowa, bezzbo¿owa
karma z wysok¹ zawartości¹
świe¿ego kurczaka, dziczyzny oraz
w¹tróbki. Jej unikalna receptura
klasy ultra premium dostarcza
zbilansowanej diety, odpowiedniej
dla psów wszystkich ras. Specjalna
formu³a AAC (AntiAgeCoctail)
zawieraj¹ca: L-karnitynê, glukozaminê, chondroitynê oraz inne
pierwiastki śladowe w postaci najlepiej przyswajalnych chelatów
pomaga zachowaæ kondycjê oraz jakośæ ¿ycia dojrza³ego psa na
najwy¿szym poziomie.
WSZELKIE
INFOLINII

INFORMACJE HANDLOWE ORAZ WSPARCIE KLIENCKIE NA NASZEJ
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