NDP, poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

ˆ

ˆ

NAJBOLJŠE ZA VAŠE

hisne ljubljencke
Navedene redne in akcijske cene veljajo v trgovinah in franšizah Tuš od 5. 10. do 18. 10. 2022.

Širina ponudbe je odvisna od asortimana poslovalnice. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.

Pripomočki za
male živali
Biocidne ovratnice za male živali odlično in na
varen način ščitijo vašega hišnega ljubljenčka
pred bolhami, klopi in tudi komarji. Učinkovitost
traja najmanj 4 mesece, kar vam omogoča
brezskrbno in varno druženje z vašim
hišnim ljubljenčkom.

POPUST
OVRATNICA BIOCIDNA
ZA MUCE
• 35 cm • Vitakraft
Redna cena: 6,49 €

-20%

5,

19

POPUST
OVRATNICA BIOCIDNA
ZA PSE
• 75 cm • Vitakraft
Redna cena: 7,49 €

-20%

5,

99

POVODEC FLEXIFUN
• M • Vitakraft
Redna cena: 18,49 €

POPUST

-20%

PETELIN
• latex • z zvokom
• 15 cm
• Vitakraft
Redna cena: 7,49 €

ŽOGA PIS.NAR.GUMA
• fi 4 cm
• Vitakraft • 4/1
Redna cena: 4,29 €

POPUST

POPUST

5,59

2,99

-25%

-30%

14,79
Avtomatski povodec Flexi je popoln
pripomoček pri sprehodu z vašim psom.
Pes je še vedno pod vašim nadzorom,
hkrati pa mu 5 m dolžina vrvice omogoča
brezskrbno raziskovanje okolice. Povodec
je namenjen psom srednjih pasem do
maksimalne teže psa 20 kg.

Učinkovit in hkrati nežen
šampon za dlako vseh vrst
odraslih psov. Pasja dlaka
bo dišeča in bleščeča. Pri
šamponiranju pasje dlake
bodite pozorni, da šampon ne
zaide v smrček, ušesa ali oči.

Krtača nudi vašemu
ljubljenčku vse ugodje, ki ga
potrebuje, hkrati pa neguje
dlako živali. Tako dlaka
ostane svetleča in čista.

POPUST

2,99

KRTAČA UNIVERZALNA
• ovalna • 15 cm
• Vitakraft
Redna cena: 3,89 €

Za njihovo

ˆ ˆ

-23%

nego in cistoco
POPUST
TORBA ZA VREČKE ZA
PASJE IZTREBKE
• 2 x 15 vrečk
• Vitakraft • 250 ml
Redna cena: 4,99 €

-22%

3,89

ŠAMPON ZA PSE
• oljčno olje
• Vitakraft
• 250 ml
Redna cena:
3,29 €

POPUST

-21%

Nujen pripomoček na sprehodu z vašim
hišnim ljubljenčkom. Zanimiva torbica
s 30 močnimi vrečkami v črni barvi.

2,59

POPUST

-15%

PERFECT FIT
• Indoor mix • Sensitive Mix • 4 x 85 g
Redna cena: 3,39 €

STE VEDELI,
da imajo mačke, tako kot psi,
pet univerzalnih potreb, ki jih lahko podpremo
s pravilno izbrano prehrano: močna naravna
odpornost (ki jo podpirajo tavrin, vitamin E in
dodani vitamin C), zdravje sečil in urinalnega trakta (ki
ga podirajo minerali), zdravo prebavo (zaradi katere
je dobro izbirati hrano iz visoko kakovostnih in lahko
prebavljivih beljakovin), zdravo kožo in dlako (h kateri
pripomorejo cink in omega 6 maščobne kisline) ter
potreba po optimalni telesni teži in kondiciji (ki ju
pomaga uravnavati kombinacija L-karnitina in visoke
vsebnosti beljakovin).
Pozorni moramo biti tudi na posebne prehranske
potrebe, ki jih vsaka mačka razvije na podlagi svojega
življenjskega sloga - denimo življenja izključno v
notranjih prostorih ali npr. občutljivost na nekatera
žita oz. sojo ter temu prilagojena prehrana.

2,85

PERFECT FIT
• Adult piščanec
• Indoor piščanec
• Junior piščanec
• Sensitive puran
• 750 g
Redna cena: 5,99 €

POPUST

-16%

4,99
PERFECT FIT
• sensitive,
piščanec
• 85 g
Redna cena: 1,14 €

POPUST

-13%

0,99

POPUST

-17%

1,89

PEDIGREE
DENTASTIX
• Mini • Maxi
• 68 g
Redna cena: 2,29 €

STE VEDELI,
da kar 3 od 5 psov, starejših od treh let,
trpijo za boleznijo zob in dlesni? A vendar
90 % lastnikov psov meni, da je ustna votlina
njihovega psa v dobrem stanju. Tako psi
kot mačke svet raziskujejo z gobčkom in
tako lahko zaradi bolezni zob in dlesni trpijo
silno neugodje. Ker so predniki psov živeli
v tropih, psi tudi danes nagonsko skrivajo
bolečino in zato morebitne težave dostikrat
ostanejo neopažene. Za dentalno nego
svojih štirinožcev bomo najbolje poskrbeli z
rednim ščetkanjem in preventivnim obiskom
veterinarja. Kot dopolnilo vsakodnevni negi
pa so na voljo tudi žvečljivi priboljški za
psa in prigrizki za mačko z blago abrazivno
teksturo, ki pomagajo odstraniti nakopičene
zobne obloge in zobni kamen.

POPUST

-21

%

PURINA ONE SUHA
HRANA ZA MAČKE
• 200 g, 750 g ali 800 g
Redna cena od: 1,99 €

PURINA ONE MOKRA
HRANA ZA MAČKE
• 85 g
Redna cena od: 0,99 €

POPUST

-20%

0,79

POPUST

-20

%

1,83

PURINA ONE SUHA
HRANA ZA PSE
• govedina in riž
• puran in riž
• piščanec
• 800 g
Mojih 10

-20 %
3,39
Redna cena: 4,29 ¤

PURINA ONE MOKRA
HRANA ZA PSE
• 4 x 100 g
Redna cena: 2,29 €

Ob nakupu treh
(3) izdelkov mokre hrane
Special Dog Excellence
ali LeChat Excellence
vam najcenejšega podarimo.

Akcija 3 za 2 traja do 31. 10. 2022 v izbranih trgovinah TUŠ.

