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За повеќе информации во врска со нашите 
најразлични производи, нашата High Premium 
понуда за мачки “Sanabelle“ и нашите производи за 
заморци „Totally Ferret“, како и други прашања кои се 
однесуваат на мачки, кучиња и заморци, Ве молиме 
обратете се на:

Германија 
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG
Engelhardshauser Str. 55 + 57
74572 Blaufelden-Wiesenbach
Tel.:    +49 (0) 79 53 / 87 - 0
Fax:    +49 (0) 79 53 / 87 - 70
E-Mail: info@bosch-tiernahrung.de
Internet:  www.bosch-tiernahrung.de

Увозник за Македонија
Ветеринарна болница – Скопје
Ул. Лазар Поп Трајков, бр: 5-7
1000 Скопје
Р. Македонија
Тел: + 389 2 3115 756
Факс: +389 2 3115 105
e-mail: veterinarnabolnica@yahoo.com
www.veterinarnabolnica.com.mk

Вашиот специјален доставувач:

www.bosch-tiernahrung.de
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FRUITEES СО ЈАБОЛКО
FRUITEES со јаболко се вкусни, сочни  
мини-коски со мин. 20% свежо месо 
од живина, кои се особено наменети 
при дресура на вашето куче или во 
секоја друга прилика.

FRUITEES СО БИЛКА “КУЧЕШКИ ТРН“FRUITEES СО БАНАНА

FRUITEES СО МАНГО

FRUITEES со билка “кучешки трн“  
се вкусни, сочни мини-коски со мин. 
20% свежо месо од живина, кои 
се особено наменети при дресура 
на вашето куче или во секоја друга 
прилика.

FRUITEES со банана се вкусни, сочни  
мини-коски со мин. 20% свежо месо од 
живина, кои се особено наменети при 
дресура на вашето куче или во секоја 
друга прилика.

FRUITEES со Манго се вкусни, сочни  
мини-коски со мин. 20% свежо месо од 
живина, кои се особено наменети при 
дресура на вашето куче или во секоја 
друга прилика.

FRUITEES АРОНИЈА
FRUITEES со аронија се вкусни, сочни  
мини-коски со мин. 20% свежо месо од 
живина, кои се особено наменети при 
дресура на вашето куче или во секоја 
друга прилика.

Вкусните ужинки за куче од Бош се меки, сочни 
мини-коски и со вкус на пет вида овошје:  јаболка, 
аронија, банана, манго и билка “кучешки трн“. 

- Особено погодни за дресура и награда

- Големината и обликот на закуските е дизајниран да    
  овозможи брза исхрана за време на дресурата, без да  
  го одвлече вниманието

- Исто така погодни се за мали раси на кучиња

- Чашки прилагодени за повеќекратна употреба што  
  се затвараат и ја зачувуваат свежината подолго   
  време

- Високо ниво на прифаќање

- Без житарки

- Без додаден шеќер

- Без вештачки ароми
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