NYLON TASTY BONE
TOY
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O TastyBone™ foi testado pelas mais
vigorosas mandíbulas - satisfaz a
necessidade de roer do seu cão e possui
sabores irresistíveis. A cada mordida as
gengivas e os dentes do seu cão, irão
tornar-se mais fortes e saudáveis,
protegendo-o contra infecções e perdas
de dentes.
Garantimos que o seu amigo irá estar
sempre com o seu TastyBone™ e não irá
roer os seus sapatos, móveis ou outras
coisas!

TastyBone™

é perfeitamente seguro
para ingerir – os pequeno fragmentos irão
passar inofensivamente através do sistema
digestivo do seu cão. Os TastyBone™
podem ser lavados com água e sabão. Por
serem tão resistentes, duram vários anos.

REFERÊNCIAS

NYLON TASTY BONE
SMALL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O TastyBone™ foi testado pelas mais
vigorosas mandíbulas - satisfaz a
necessidade de roer do seu cão e possui
sabores irresistíveis. A cada mordida as
gengivas e os dentes do seu cão, irão
tornar-se mais fortes e saudáveis,
protegendo-o contra infecções e perdas
de dentes.
Garantimos que o seu amigo irá estar
sempre com o seu TastyBone™ e não irá
roer os seus sapatos, móveis ou outras
coisas!

TastyBone™

é perfeitamente seguro
para ingerir – os pequeno fragmentos irão
passar inofensivamente através do sistema
digestivo do seu cão. Os TastyBone™
podem ser lavados com água e sabão. Por
serem tão resistentes, duram vários anos.

REFERÊNCIAS

NYLON TASTY BONE
LARGE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O TastyBone™ foi testado pelas mais
vigorosas mandíbulas - satisfaz a
necessidade de roer do seu cão e possui
sabores irresistíveis. A cada mordida as
gengivas e os dentes do seu cão, irão
tornar-se mais fortes e saudáveis,
protegendo-o contra infecções e perdas
de dentes.
Garantimos que o seu amigo irá estar
sempre com o seu TastyBone™ e não irá
roer os seus sapatos, móveis ou outras
coisas!

TastyBone™

é perfeitamente seguro
para ingerir – os pequeno fragmentos irão
passar inofensivamente através do sistema
digestivo do seu cão. Os TastyBone™
podem ser lavados com água e sabão. Por
serem tão resistentes, duram vários anos.

REFERÊNCIAS

NYLON TASTY BONE
MEGA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O TastyBone™ foi testado pelas mais
vigorosas mandíbulas - satisfaz a
necessidade de roer do seu cão e possui
sabores irresistíveis. A cada mordida as
gengivas e os dentes do seu cão, irão
tornar-se mais fortes e saudáveis,
protegendo-o contra infecções e perdas
de dentes.
Garantimos que o seu amigo irá estar
sempre com o seu TastyBone™ e não irá
roer os seus sapatos, móveis ou outras
coisas!

TastyBone™

é perfeitamente seguro
para ingerir – os pequeno fragmentos irão
passar inofensivamente através do sistema
digestivo do seu cão. Os TastyBone™
podem ser lavados com água e sabão. Por
serem tão resistentes, duram vários anos.

REFERÊNCIAS

NYLON TWIN PACK
TOY
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O TastyBone™ foi testado pelas mais
vigorosas mandíbulas - satisfaz a
necessidade de roer do seu cão e possui
sabores irresistíveis. A cada mordida as
gengivas e os dentes do seu cão, irão
tornar-se mais fortes e saudáveis,
protegendo-o contra infecções e perdas
de dentes.
Garantimos que o seu amigo irá estar
sempre com o seu TastyBone™ e não irá
roer os seus sapatos, móveis ou outras
coisas!

TastyBone™

é perfeitamente seguro
para ingerir – os pequeno fragmentos irão
passar inofensivamente através do sistema
digestivo do seu cão. Os TastyBone™
podem ser lavados com água e sabão. Por
serem tão resistentes, duram vários anos.

REFERÊNCIAS
Breakfast

Game Keepers

Meat Feast

Surf n´ Turf

NYLON TWIN PACK
SMALL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O TastyBone™ foi testado pelas mais
vigorosas mandíbulas - satisfaz a
necessidade de roer do seu cão e possui
sabores irresistíveis. A cada mordida as
gengivas e os dentes do seu cão, irão
tornar-se mais fortes e saudáveis,
protegendo-o contra infecções e perdas
de dentes.
Garantimos que o seu amigo irá estar
sempre com o seu TastyBone™ e não irá
roer os seus sapatos, móveis ou outras
coisas!

TastyBone™

é perfeitamente seguro
para ingerir – os pequeno fragmentos irão
passar inofensivamente através do sistema
digestivo do seu cão. Os TastyBone™
podem ser lavados com água e sabão. Por
serem tão resistentes, duram vários anos.

REFERÊNCIAS
Breakfast

Game Keepers

Meat Feast

Surf n´ Turf

DENTAL
PUPPY PACK
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Puppy Pack contém dois produtos
especialmente desenhados para aliviar a
dor do desenvolvimento da dentição e
satisfazer a necessidade de brincar dos
cachorrinhos e cães de pequeno porte.
O sabor baunilha do Tasty Ring e o sabor a
hortelã do DentalBone duram muito mais
tempo que as outras marcas mais
vendidas.
Os sulcos e ranhuras exclusivos do Dental
Bone de nylon, massajam as gengivas e
ajudam a reduzir a placa bacteriana e
tártaro.
O Tasty Ring proporciona horas
diversão com o seu cachorrinho
promove um hábito não-destrutivo
saudável de roer, o qual a sua mobília
agradecer.

REFERÊNCIAS
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DENTAL BONE
LARGE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A nossa gama Dental Bone é projetada
para melhorar a saúde bucal do seu cão e
impedir o início de doenças. Os sulcos
exclusivos do nosso osso irão massajar as
gengivas e reduzir a placa bacteriana e
tártaro. Quando usado regularmente
ajudará a diminuir o mau hálito!
O seu sabor refrescante irá durar durante
toda a vida do osso.
O Dental Bone, satisfaz a necessidade de
roer do seu cão e a mastigação vigorosa
ajuda a manter os dentes e gengivas
saudáveis. Pode ser lavado com sabão e
água, e o seu sabor durará imenso tempo.

REFERÊNCIAS

