Kapsułka na smakołyki (Calming Treat Capsule)
Symbol - 109, kod kreskowy 871864001096

Dzięki możliwości umieszczenia w
kapsule przekąski oferujesz swojemu
psu nie tylko wspaniałą zabawę, ale
również wyciszenie skupiając jego
uwagę na wydobyciu "skarbu" z
wnętrza zabawki. Dzięki odpornemu
materiałowi Kapsułka nadaje się do
zabawy również bez wypełnienia
zaspokajając naturalnę potzrebę żucia
i gryzienia. Pomagając tym samym
ćwiczyć i masować psie dziąsła.
Umieść przekąskę (w takim rozmiarze,
aby Twój pies mógł ją wydostać, np.
kilka granulek suchej karmy) i
obserwuj radość swojego pupila.

Gryzak piłka dla ząbkujących szczeniąt (Puppy Cool Teether)
Symbol - 121, kod kreskowy 871864001218

Można schłodzić w
zamrażalniku. Dla zwiększenia
komfortu zabawy schłodzona
guma staje się chrupka. Dla
uspokojenia dziąseł
ząbkujących zwierząt efekt
chłodzącego masażu. W celu
„zamrożenia” zabawkę należy
delikatnie zmoczyć przed
włożeniem do zamrażalnika.
Zabawkę można prać.

Multi krążek do czyszczenia zębów (Multi Texture Chew Ring)
Symbol - 123, kod kreskowy 871864001232

Multikrążek to
połączenie gumy i
n a t u r a l n e j b a w e ł n y.
Służy zaspokojeniu
instynktownej potrzeby
gryzienia. Zróżnicowana
faktura zwiększa
zainteresowanie
zwierzęcia. Bawełniane
nitki oczyszczają
p r z e s t r z e ń
międzyzębową z osadu i
resztek pokarmu.
Gumowe elementy
masują dziąsła.
Zabawka nie nadaje się
dla psów z dużą
skłonnością do
niszczenia.

Multi łańcuszek do gryzienia i żucia (Chew Chain)
Symbol - 125, kod kreskowy 871864001256

Multi łańcuszek poprzez
zabawę przyczynia się do
zachowania właściwej higieny
psich pyszczków. Gumowe
wypustki delikatnie czyszczą
zęby i masują dziąsła.
Bawełniane supełki pomagają
usunąć kamień z zębów.
Wykorzystanie lekkich
materiałów ułatwia
podrzucanie, tarmoszenie i
przenoszenie zabawki.
Połączenie różnych faktur
urozmaica zabawę.

Gryzak dla ząbkujących szczeniąt (Cool Teething Stick)
Symbol - 126, kod kreskowy 871864001263

Można schłodzić w
zamrażalniku. Dla
zwiększenia komfortu zabawy
schłodzona guma staje się
chrupka. Dla uspokojenia
dziąseł ząbkujących zwierząt
efekt chłodzącego masażu. W
celu „zamrożenia” zabawkę
należy delikatnie zmoczyć
przed włożeniem do
zamrażalnika. Zabawkę
można prać.

Orka Jack duży (Orka Jack)
Symbol - 127, kod kreskowy 871864001270

Niepowtarzalny kształt i
wytrzymały materiał z jakiego
wykonany jest Jack sprzyja
zaspokojeniu naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia
wszystkich dużych psów
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę. Twój psiak
może podrzucać, tarmosić i
chwytać Jacka tak długo, jak
tylko będzie miał na to ochotę.
Wytrzymały, nietoksyczny
materiał z którego wykonana
jest zabawka spełnia
dodatkowo rolę masażera dla psich dziąseł pomagając jednocześnie
ćwiczyć mięśnie psiej szczęki. W końcówkach zabawki można
umieścić smakołyk.

Orka Jack mały (Orka Jack Small)
Symbol - 128, kod kreskowy 871864001287

Niepowtarzalny kształt i
wytrzymały materiał Jacka sprzyja
zaspokojeniu naturalnej potrzeby
gryzienia i żucia wszystkich
małych i średnich piesków
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę. Twój psiak
może podrzucać, tarmosić i
chwytać Jacka tak długo,jak tylko
będzie miał na to ochotę.
W y t r z y m a ł y, n i e t o k s y c z n y
materiał, z którego wykonana jest
zabawka spełnia dodatkowo rolę
masażera dla psich dziąseł.W końcówkach zabawki można umieścić
smakołyk.

Orka Jack duży z liną (Orka Jack with Rope)
Symbol - 129, kod kreskowy 871864001294

Niepowtarzalny kształt i
wytrzymały materiał z
jakiego wykonany jest Jack
sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby
gryzienia i żucia wszystkich
dużych psów zapewniając
jednocześnie wspaniałą
zabawę. Twój psiak może
podrzucać, tarmosić i
chwytać Jacka tak długo,
jak tylko będzie miał na to
o c h o t ę . W y t r z y m a ł y,
nietoksyczny materiał z
którego wykonana jest zabawka spełnia dodatkowo rolę masażera dla
psich dziąseł pomagając jednocześnie ćwiczyć mięśnie psiej szczęki.
Bawełniana lina pomaga czyścić zęby delikatnie usuwając kamień. W
końcówkach zabawki można umieścić smakołyk.

Orka Jack mały z liną (Orka Jack Small with Rope)
Symbol - 130, kod kreskowy 871864001300

Niepowtarzalny kształt i wytrzymały
materiał z jakiego wykonany jest
Jack sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby gryzienia i
żucia wszystkich dużych psów
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę. Twój psiak
może podrzucać, tarmosić i
chwytać Jacka tak długo, jak tylko
będzie miał na to ochotę.
Wytrzymały, nietoksyczny materiał
z którego wykonana jest zabawka
spełnia dodatkowo rolę masażera
dla psich dziąseł pomagając
jednocześnie ćwiczyć mięśnie psiej
szczęki. Bawełniana lina pomaga
czyścić zęby delikatnie usuwając kamień. W końcówkach zabawki
można umieścić smakołyk.

Orka prymka ze sznurkiem (Mini Orka Chew)
Symbol - 133, kod kreskowy 871864001331

Smukły kształt Prymki i
wytrzymały materiał
sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby
gryzienia i żucia
wszystkich małych
p i e s k ó w. O d p o w i e d n i
rozmiar ułatwia chwytanie i
noszenie Prymki podczas
zabawy. Umieszczone
wewnątrz tasiemki
w z m a g a j ą
zainteresowanie.
Bawełniane supełki
redukują tworzący się na
zębach kamień. Zabawka
w y k o n a n a
z
nietoksycznych
materiałów.

Orka piłka (Orka Ball)
Symbol - 134, kod kreskowy 871864001348

Zróżnicowana faktura i
wytrzymały materiał sprzyja
zaspokojeniu naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia
wszystkich większych psów
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę.
Twój
psiak może podrzucać,
tarmosić i chwytać piłkę tak
długo,jak tylko będzie miał na
to ochotę.
Piłkę można
wypełnić smakołykami. Unosi
się na wodzie.

Hantelek do żucia z węzełkami mały (Mini Barbel Chew)
Symbol - 138, kod kreskowy 871864001386

Dzięki odpornemu
materiałowi Hantelek nadaje
się do samodzielnej zabawy
zaspokajając naturalną
potrzebę żucia i gryzienia.
Poprzez zabawę hantelek
ćwiczy i masuje psie dziąsła.
Bawełniane sznurki
oczyszczają zęby z osadu
hamując rozwój kamienia.

Gryzak chłodzący mały (Mini Cool Chew)
Symbol - 139, kod kreskowy 871864001393

Można schłodzić w
zamrażalniku. Dla
zwiększenia komfortu
zabawy schłodzona guma
staje się chrupka. Dla
uspokojenia dziąseł
ząbkujących zwierząt
efekt chłodzącego
masażu. W celu
„zamrożenia” zabawkę
należy delikatnie zmoczyć
przed włożeniem do
zamrażalnika. Zabawkę
można prać

Krążek z chorągiewkami (Soft Toss Ring)
Symbol - 141, kod kreskowy 871864001416

Krążek z chorągiewkami
służy poglębianiu więzi
między Tobą a Twoim
psem dzięki wspólnej
zabawie. Doskonale
nadaje się do nauki
aportowania. Delikatne i
ultralekkie wykonanie
ułatwia chwytanie i
przenoszenie podczas
w i e l o k r o t n e g o
powtarzania ćwiczeń.
Szeleszczące dźwięki
wydobywające się z
chorągiewek wzbogacą
zabawę w dodatkowe
wrażenia. Ze względu na
delikatny materiał nie
zaleca się przeznaczenia
krążka do samodzielnej zabawy Zabawka nie nadaje się dla psów z
dużą skłonnością do niszczenia.

Krążek błazeńska czapka (Toss & Shake)
Symbol - 146, kod kreskowy 871864001461

Zabawka pomaga
pogłębiać więź między
Tobą a Twoim pieskiem
dzięki wspólnej zabawie.
Mięciutki,poręczny krążek
ułatwia chwytanie.
Brzęczące kulki wzmagają
zainteresowanie
uatrakcyjniając zabawę. Ze
względu na delikatny
materiał nie zaleca się
przeznaczenia Krążka do
samodzielnej zabawy

Pluszowa Piramidka (Mini Plush Pyramid)
Symbol - 147, kod kreskowy 871864001478

Żaden pies nie znosi
n u d y. J e ś l i c h c e s z
zapewnić Twojemu psu
długą i bezpieczną
zabawę podaruj mu
P i r a m i d k ę z
dzwoneczkami.
Dzwonki wzbudzają
dodatkową ciekawość.
Ergonomiczny kształt
piramidki doskonale
nadaje się dla piesków
ras małych i szczeniąt.

Krążek z kulkami mały (Mini Toss Ring)
Symbol - 148, kod kreskowy 871864001485

Latający krążek pomaga
pogłębiać więź między
Tobą a Twoim pieskiem
dzięki wspolnej zabawie.
Doskonale nadaje się do
nauki aportowania.
Delikatne i ultralekkie
wykonanie ułatwia
chwytanie i przenoszenie
podczas wielokrotnego
powtarzania ćwiczeń.
Szeleszczące dźwięki i
brzęczące kuleczki
wzbogacą zabawę w
dodatkowe wrażenia. Ze
względu na delikatny
materiał nie zaleca się
przeznaczenia krążka do
samodzielnej zabawy. Zabawka nie nadaje się dla psów z dużą
skłonnością do niszczenia.

Piłka szmacianka (Rag Rope Ball)
Symbol - 149, kod kreskowy 871864001492

Połączenie wielu wytrzymałych
sznurków zapewnia Twojemu
psu zaspokojenie naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia
gwarantując jednocześnie długie
chwile wspaniałej zabawy.
Wytrzymała a zarazem delikatna
dla psich zębów i dziąseł lina
może być żuta, szarpana,
przeciągana i podrzucana do
woli. Podczas gryzienia i żucia
bawełniane sznurki pomagają
oczyszczać zęby z kamienia.

Krążek z chorągiewkami mały (Mini Easy Toss Ring)
Symbol - 150, kod kreskowy 871864001508

Mini Krążek z chorągiewkami
służy poglębianiu więzi między
Tobą a Twoim pieskiem dzięki
wspolnej zabawie. Doskonale
nadaje się do nauki
aportowania. Delikatne i
ultralekkie wykonanie ułatwia
chwytanie i przenoszenie
podczas wielokrotnego
powtarzania ćwiczeń.
Szeleszczące dźwięki
wydobywające się z
chorągiewek wzbogacą
zabawę w dodatkowe
wrażenia.Ze względu na
delikatny materiał nie zaleca
się przeznaczenia krążka do
s a m o d z i e l n e j z a b a w y.
Zabawka nie nadaje się dla psów z dużą skłonnością do niszczenia.

Piłka z pętelkami (Mini Loop Ball)
Symbol - 151, kod kreskowy 871864001515

Piłka z pętelkami służy
pogłębianiu więzi między
Tobą a Twoim pieskiem
dzięki wspólnej zabawie.
Doskonale nadaje się do
nauki aportowania.
Unikalne, delikatne i
ultralekkie wykonanie
ułatwia chwytanie i
przenoszenie podczas
wielokrotnego powtarzania
ćwiczeń. Umiesczona
wewnątrz piszczałka
wzbogaci zabawę w
dodatkowe wrażenia. Ze
względu na delikatny
materiał nie zaleca się
przeznaczania Piłki do
samodzielnej zabawy. Zabawka nie nadaje się dla psów z dużą
skłonnością do niszczenia.

Worek do aportowania (Toss and Retrieve)
Symbol - 156, kod kreskowy 871864001560

Przestrzegając zasad właściwego
użytkowania dostarczysz swojemu psu
wspaniałej zabawy połączonej z
ćwiczeniami fizycznymi. Zasady (reguły)
właściwego użycia: Nie stosowaćw zabawie
ze zwierzętami przejawiającymi agresywne
zachowania. Nie pozwalać na szarpanie
zabawki. Zabawka nie służy do zabawy w
siłowe "przeciąganie". Nie pozostawiać do
samodzielnej zabawy-jest przeznaczona do
wspólnej aktywności z opiekunem. Worek
treningowy może słyżyć do nauki
aportowania. Po prawidłowo wykonanym
zadaniu warto nagrodzić psa smakołykiem
dla utrwalenia pożądanego efektu.
Inicjatorem tego typu zabawy powinien być
zawsze opiekun.

Ognista Maczuga (Tough Toss)
Symbol - 157, kod kreskowy 871864001577

Dla dużych psów. Wytrzymała guma
znakomicie sprawdzi się podczas
gryzienia. Dodatkowym wabikiem jest
umieszczona wewnątrz piszczałka.
Dzięki ergonomicznemu kształtowi
Maczuga idealnie nadaje się do
zabaw w aportowanie na otwartej
przestrzeni, co pozwala na
rozładowanie nagromadzonej energi.
Zróżnicowana faktura wzmaga
zainteresowanie psa. Poprzez
wspólną zabawę wzmacniasz więź ze
swoim psim przyjacielem. Naddająca
się guma w trakcie gryzienia
dodatkowo ćwiczy mięśnie psiej
szczęki.

Orka dysk mały (Mini Orka Flayer)
Symbol - 158, kod kreskowy 871864001584

Orka Flyer to doskonała
zabawka do interaktywnych
zajęć z psem. Wykonana z
nietoksycznych materiałów
zabawka świetnie sprawdza
się podczas zabaw na
świeżym powietrzu. Właściwe
wykorzystanie pomaga
utrzymać psa w dobrej
kondycji fizycznej. Elastyczna
guma elimnuje ewentualne
skaleczenia przy chwytaniu.
Orka Dysk nie służy do
s a m o d z i e l n e j z a b a w y.
Możliwość rozgryzienia.
Wszelkie wysiłkowe ćwiczenia
fizyczne powinno się
konsultować z lekarzem
weterynarii.

Piłki syjamskie z węzełkami (Twin Pull Toy)
Symbol - 163, kod kreskowy 871864001638

Urozmaicona faktura zabawki
zaciekawi każdego psa.
Wydobywające się z wnętrza
piłeczek dżwięki nie zostawią
Twojego pupila obojętnym.
Zabawka nadaje się do
zabawy w plenerze. Delikatne
dla psich zębów i dziąseł piłki
mogą być z łatwością
podzrzucane i przenoszone.

Latający hantelek (Mini Floppy Barbell)
Symbol - 167, kod kreskowy 871864001676

Unikalny kształt i lekka waga
ułatwia chwytanie i przenoszenie
hantelka podczas zabawy. Dwa
rodzaje dzwonków dostarczają
dodatkowych wrażeń potęgując
radość zabawy. Zabawka nie
nadaje się dla psów z dużą
skłonnością do niszczenia.

Piłka z wypustkami na przekąski (Bumpy Ball with Chime)
Symbol - 170, kod kreskowy 871864001270

Dzięki mozliwości
umieszczenia w piłce
przekąski oferujesz
swojemu psu nie tylko
wspaniałą zabawę,ale
również wyciszyszenie
skupiając jego uwagę na
wydobyciu 'skarbu' z
wnętrza zabawki. Dzięki
odpornemu materiałowi
Piłka nadaje się do zabawy
również bez wypełnienia
zaspokajając naturalną
potrzebę żucia i gryzienia.
Pomagając tym samym
ćwiczyc i masować psie
dziąsła. Umieść przekąskę
(w takim rozmiarze, aby
Twój pies mógł ją wydostać np kilka
granulek suchej karmy) i obserwuj

Rubaszny masażer (Mini Bouce & Squeak Pod)
Symbol - 196, kod kreskowy 871864001966

Nawet małe psy potrzebują
wytrzymałych zabawek, które
zapewnią im dlugie chwile
harców. Rubaszny masażer
wykonany jest z wytrzymałej
gumy i dodatkowo zwiera
wewnątrz piszczałkę, która
zawsze wzbudza radość u
niemal każdego psiaka.
Specyficzny kształt i wypustki
pełnią rolę swoistego
masażera psich dziąseł.

Multi Łańcuszek Mini (Mini Squeak Chain)
Symbol - 198, kod kreskowy 871864001980

Doskonała zabawka dla
małych psów, któe uwielbiają
wszelkiego rodzaju piszczałki.
D l a
w i ę k s z e g o
bezpieczeństwa w żadnej z
piszczącej części nie ma
wypełnienia odrębnym
elementem piszczącym, co
zapobiega ewentualnemu
połknięciu takiego elementu.
Wykorzystanie lekkich
materiałów ułatwia
podrzucanie, tarmoszenie i
przenoszenie zabawki.
Zabawka nie nadaje się dla
psów z dużą skłonnością do
niszczenia.

Orka rurka z supłami (Orka Stick with Rope)
Symbol - 220, kod kreskowy 871864002208

Niepowtarzalny kształt i wytrzymały
materiał z jakiego wykonany jest Rurka
sprzyja zaspokojeniu naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia wszystkich
dużych psów zapewniając
jednocześnie wspaniałą zabawę. Twój
psiak może podrzucać, tarmosić i
chwytać Rurkę tak długo,jak tylko
będzie miał na to ochotę.
Wytrzymały,nietoksyczny materiał, z
którego wykonana jest zabawka
spełnia dodatkowo rolę masażera dla
psich dziąseł pomagając jednoczesnie
ćwiczyć mięśnie psiej szczęki.
Bawełniana lina pomaga czyścić zęby
usuwając delikatny kamień. Zabawka
unosi sie na wodzie.

Orka mini kosteczka (Mini Orka Bone)
Symbol - 221, kod kreskowy 871864002215

Smukły kształt Kosteczki i
wytrzymały materiał sprzyja
zaspokojeniu naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia
wszystkich małych piesków.
Odpowiedni rozmiar ułatwia
chwytanie i przenoszenie
Kosteczki podczas zabawy.
Przymocowane tasiemki
wzmagają zainteresowanie.
Bawełniane supełki redukują
tworzący się na zębach
kamień. Kosteczka unosi sie na
wodzie. Zabawka wykonana z
nietoksycznych materiałów.

Orka mini piłka z liną (Mini Orka Ball with Rope)
Symbol - 222, kod kreskowy 871864002222

Niepowtarzalny kształt i
wytrzymały materiał sprzyja
zaspokojeniu naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia
wszystkich małych piesków
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę.
Umieszczone na piłce wypustki
powodują nieregularne
odbijanie się piłki potęgując
radość zabawy. Twój psiak
może podrzucać, tarmosić i
chwytać piłkę tak długo,jak
tylko będzie miał na to ochotę.
Bawełniana lina pomaga
czyścić zęby. Piłka unosi się na
wodzie.

Orka szyszka z liną (Orka Pine Cone Chew)
Symbol - 223, kod kreskowy 871864002239

Unikalny kształt i wytrzymały
materiał sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby gryzienia i żucia
wszystkich średnich i
dużych
piesków zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę. Twój psiak może
podrzucać, tarmosić i chwytać
Szyszkę tak długo,jak tylko będzie
miał na to ochotę. Bawełniana lina
pomaga czyścić zęby usuwając
delikatny kamień. Niejednolita
faktura Szyszki wzbogaca zabawę w
nowe doznania. Zabawka pełni
jednocześnie rolę masażera dla
psów dziąseł. Zabawka unosi się na
wodzie

Orka szyszka z liną mała (Mini Orka Pine Cone Chew)
Symbol - 224, kod kreskowy 871864002246

Unikalny kształt i wytrzymały
materiał sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby gryzienia i
żucia wszystkich małych i
średnich piesków zapewniając
jednocześnie wspaniałą
zabawę. Twój psiak może
podrzucać, tarmosić i chwytać
Szyszkę tak długo,jak tylko
będzie miał na to ochotę.
Bawełniana lina pomaga czyścić
zęby usuwajac delikatny kamień.
Niejednolita faktura Szyszki
wzbogaca zabawę w nowe
doznania. Zabawka pełni
jednoczesnie rolę masażera dla
psoch dziąseł. Zabawka unosi
się na wodzie

Hantel z chorągiewkami ze skóry (Leather Fringe Chew)
Symbol - 225, kod kreskowy 871864002253

Połączenie miękko
wypełnionej bawełnianej
tkaniny ze skórzanymi
wypustkami z pewnością
przypadnie do gustu
każdemu psu, który
odczuwa naturalną
potrzebę gryzienia i żucia.
Skórzane języczki są
niezwykle delikatne dla
psich zębów i dziąseł.
Odpowiedni skonstruowany
kształt hantelka ułatwia
chwytanie i przenoszenie
p o d c z a s z a b a w y.
Umieszczona wewnątrz
piszczałka zwiększa
zainteresowanie.

Krążek z chorągiewkami ze skóry (Mini Leather Chew Ring)
Symbol - 226, kod kreskowy 871864002260

Połączenie miękko
wypełnionej bawełny ze
skórzanymi wypustkami z
pewnością przypadnie do
gustu każdemu pieskowi,
który odczuwa naturalną
potrzebę gryzienia i żucia.
Skórzane języczki są
niezwykle delikatne dla
psich zębów i dziąseł.
Poręczny kształt i lekka
waga krążka ułatwia
chwytanie i przenooszenie
podczas zabawy.

Bawełniany gryzak dla psa (Multi Rope Chew)
Symbol - 228, kod kreskowy 871864002284

Zróznicowana faktura
bawełnianych sznurków nie
tylko dostarcza Twojemu psu
rozrywki,ale wpływa również
korzystnie na uzębienie oczyszcza zęby z osadu
zapobiegając powstawaniu
kamienia.

Hantelek na przekąski (Barbell Chew)
Symbol - 229, kod kreskowy 871864001270

Dzięki mozliwości
umieszczenia w hantelku
przekąski oferujesz
swojemu psu nie tylko
wspaniałą zabawę,ale
również wyciszyszenie
skupiając jego uwagę na
wydobyciu 'skarbu' z
wnętrza hantelka. Dzięki
odpornemu materiałowi
Hantelek nadaje się do
zabawy również bez
wypełnienia zaspokajając
naturalną potrzebę żucia i
gryzienia. Pomagając tym
samym ćwiczyc i masować
psie dziąsła.Umieść
przekąskę (w takim
rozmiarze, aby Twój pies
mógł ją wydostać np kilka
granulek suchej karmy) i
obserwuj radośc swojego
pupila.

Orka kość ze sznurem (Orka Bone)
Symbol - 230, kod kreskowy 871864002307

Smukły kształt i wytrzymały
materiał z jakiego wykonana
jest Kość sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby gryzienia i
żucia wszystkich psów
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę. Twój psiak
może podrzucać, tarmosić i
chwytać Kość tak długo, jak
tylko będzie miał na to ochotę.
Wytrzymały, nietoksyczny
materiał z którego wykonana
jest zabawka spełnia
dodatkowo rolę masażera dla
psich dziąseł pomagając
jednocześnie ćwiczyć mięśnie
psiej szczęki.

Orka dysk (Orka Flayer)
Symbol - 231, kod kreskowy 871864002314

Orka Flyer to doskonała
zabawka do interaktywnych
zajęć z psem. Wykonana z
nietoksycznych materiałów
zabawka świetnie sprawdza
si ę po czas zaba w n a
świeżym powietrzu.
Właściwe wykorzystanie
pomaga utrzymać psa w
dobrej kondycji fizycznej.
Elastyczna guma eliminuje
ewentualne skaleczenia
przy chwytaniu. Orka Dysk
nie służy do samodzielnej
zabawy.

Orka opona (Orka Tire)
Symbol - 233, kod kreskowy 871864002338

W y t r z y m a ł y, n i e t o k s y c z n y
materiał, z którego wykonana
jest zabawka spełnia
dodatkowo rolę masażera dla
psich dziąseł pomagając
jednoczesnie ćwiczyć mięśnie
psiej szczęki. Zabawka nie
nadaje się dla zwierząt z dużą
tendencja do niszczenia
przedmiotów. Unosi się na
wodzie.

Orka piłka tenisowa (Orka Tennis Ball)
Symbol - 235, kod kreskowy 871864002352

Wytrzymały materiał sprzyja
zaspokojeniu naturalnej
potrzeby gryzienia i żucia
wszystkich dużych psów,
zapewniając jednocześnie
wspaniałą zabawę. Twój psiak
może podrzucać, tarmosić i
chwytać piłkę tak długo, jak
tylko będzie miał na to ochotę.
Piłka unosi się na wodzie.

Orka mini rurka z supłami (Mini Orka Stick)
Symbol - 236, kod kreskowy 871864002369

Niepowtarzalny kształt i
wytrzymały materiał z
jakiego wykonany jest Rurka
sprzyja zaspokojeniu
naturalnej potrzeby gryzienia
i żucia wszystkich małych i
średnich psów zapewniając
jednocześnie wspaniałą
zabawę. Twój psiak może
podrzucać, tarmosić i
chwytać Rurkę tak długo,jak
tylko będzie miał na to
o c h o t ę .
Wytrzymały,nietoksyczn
y materiał, z którego
wykonana jest
zabawka spełnia
dodatkowo rolę
masażera dla psich
dziąseł pomagając
jednoczesnie ćwiczyć
mięśnie psiej szczęki.
Bawełniana lina pomaga
czyścić zęby usuwając
delikatnie kamień.
Zabawka unosi
s i e
n a
wodzie.

Starter zestaw dla szczeniaka (Mini Chew Starter Kit)
Symbol - 237, kod kreskowy 871864001270

Jeśli chcesz sprawić swojemu piskowi
nie tylko podwójną, ale nawet potrójną
niespodziankę, to koniecznie podaruj
mu zestaw 3 zabawek, które umilą mu
każdą chwilę.
Zestaw składa się z:
1.szyszki, która unosi sie na wodzie,
2.gryzaka, który można schładzać w
zamrażalniku( koi dziąsła),
3. bawełnianej liny, która dodatkowo
oczyszcza zęby z kamienia.

Orka mini ringo zębate z liną (Mini Orka Ring w/Rope)
Symbol - 238, kod kreskowy 871864001270

Wszystkie psy bez względu
na wielkość potrzebują
z a b a w e k , k t ó r e
odpowiadając ich potrzebom
będą dodatkowo stymulować
je do zabawy. I takie własnie
jest Zębate Ringo. Zarówno
faktura zabawki jak również
dołączony bawełniany
sznurek nie pozostawią
Tw o j e g o p s i a k a
obojętnym.Ringo może być
podrzucane, tarmoszone
zarówno w samodzielnej
zabawie jak również służyć
do aportowania. Bawełniany
sznurek dodatkowo
oczyszcza zęby z osadu.
Zabawka unosi się na
wodzie.

Orka 3 okręgi (Orka Triple Links)
Symbol - 239, kod kreskowy 871864001270

Trzy okręgi zadowolą każdego psiaka
dostarczając mu długich chwil
zabawy. Możliwość chwytania
zabawki w różnych kombinacjach
wzmocni ekscytację. Różnorodna
faktura wypustek na okręgach sprzyja
funksji masażera psich dziąseł
podczas gryzienia. Bawełniany
sznurek dba o higienę psich zębów
oczyszczając je z osadu. Trzy okręgi
sprawdzą się podczas harców psich
przyjaciół.

Rugby z liną do gryzienia (Durable Dental Chew)
Symbol - 240, kod kreskowy 871864002406

Gumowe Rugby ze
sznuremWytrzymałe gumowe
Rugby jest przeznaczone dla
wszystkich większych psów.
Zaspokaja potrzebę
gryzienia.Podczas zabawy
bawełniany sznur dodatkowo
oczyszcza zęby z kamienia.
Amortyzująca guma pełni
również rolę masażera psich
zębów i dziąseł. Po zużyciu się
sznura można wykorzystać
Rugby jako zabawkę na
przekąski.

Gumowe Kosteczki (Mini Bone Tug)
Symbol - 243, kod kreskowy 871864002437

Wykonane z nietoksycznej
gumy kosteczki zapewnią
małym psiakom wiele chwil
radości. Podczas podgryzania
kosteczki pełnią funkcję
masażera psich dziąseł.
Połączenie kosteczek w
łańcuszek pozwala na wspólną
zabawę z drugim psim
kumplem.

Zabawka na smakołyki mini (Ocupi Treat Toy Small)
Symbol - 575, kod kreskowy 871864005759

Dla małych i średnich psów.
Doskonały wybór dla psów z
którymi pracujemy, aby osiągnąć
zmianę w zachowaniu. Poprzez
umieszczanie przekąsek
wewnątrz możemy stworzyć
system nagradzania w treningu
modyfikującym zachowanie psa.
P o z a m o ż l i w o ś c i ą
wykorzystania Occupi w celach
szkoleniowych, poadarowując
mu tę zabawkę zapobiegamy
psiej nudzie, zapewniając
naszemu ulubieńcowi
intryguącą zabawę. W Occupi
możemy umieścić różne rodzaje
przekąsek : w postaci drobnych
granulek, smakowitych
patyczków lub pasty (np
witaminowej). Naddająca się
guma w trakcie gryzienia

Zabawka na smakołyki Jumbo (Ocupi Treat Toy Jumbo)
Symbol - 579, kod kreskowy 871864005797

Dla dużych psów. Doskonały
wybór dla psów z którymi
pracujemy, aby osiągnąć zmianę
w zachowaniu. Poprzez
umieszczanie przekąsek
wewnątrz możemy stworzyć
system nagradzania w treningu
modyfikującym zachowanie psa.
Poza możliwością wykorzystania
Occupi w celach szkoleniowych,
poadarowując mu tę zabawkę
zapobiegamy psiej nudzie,
zapewniając naszemu
ulubieńcowi intryguącą zabawę.
W Occupi możemy umieścić
różne rodzaje przekąsek : w
postaci drobnych granulek,
smakowitych patyczków lub pasty
(np witaminowej). Naddająca się
guma w trakcie gryzienia
dodatkowo ćwiczy mięśnie psiej

Motyl/Żółw (Mini Butterfly/Turtle)
Symbol - 600, kod kreskowy 871864006008

Miękka, bardzo lekka zabawka nadaje
sie do zabawy dla małych i średnich
psów bez skłonności do niszczenia.
Kształt i gama barw zadowoli również
właściciela. Szeleszcząca folia i
bawełniane wypustki
wzbogacą zabawę. Zabawka
dostępna w dwóch
wariantach Żółw lub Motyl

Piszcząca małpka (Lil Squeak Monkey)
Symbol - 633, kod kreskowy 871864006336

Połączenie pluszu z
różnorodnością faktur i barw
sprawią, że zabawka zaspokoi
zarówno psią potrzebę zabawy
jak i estetyczne gusta
właściciela. Dwa rodzaje
dżwięków nie pozostawią
żadnego psa obojętnym. Dla
bezpieczeństwa i komfortu
zabawy, zabawka nie posiada
wewnątrz umieszczanych
piszczałek, przez co unika się
zagrożenia połknięcia ich przez
p s a p o d c z a s z a b a w y.
Odpowiednio skonstruowany
kształt
ułatwia chwytanie i
przenoszenie podczas zabawy.

Piszcząca zebra (Lil Squeak Zebra)
Symbol - 634, kod kreskowy 871864006343

Połączenie pluszu z
różnorodnością faktur i barw
sprawią, że zabawka zaspokoi
zarówno psią potrzebę zabawy
jak i estetyczne gusta
właściciela. Dwa rodzaje
dżwięków nie pozostawią
żadnego psa obojętnym. Dla
bezpieczeństwa i komfortu
zabawy, zabawka nie posiada
wewnątrz umieszczanych
piszczałek, przez co unika się
zagrożenia połknięcia ich przez
p s a p o d c z a s z a b a w y.
Odpowiednio skonstruowany
kształt
ułatwia chwytanie i
przenoszenie podczas zabawy.

Tunel dla kota (Cat Cuddle Coil)
Symbol - 302, kod kreskowy 871864003021

Każdy kot jako indywidualista
potrzebuje kilku chwil odosobnienia.
Możesz podarować mu uroczy tunel,
który pozwoli mu się zrelaksować
w spokoju.Jest on otwarty tylko z
jednej strony zapewniając
większą intymność i
p o c z u c i e
bezpieczeństwa. Tunel
wykonany jest z lekkiej
tkaniny przez co mozna
umieścić go w niemal
dodowlnym miejscu.
Ł a t w y
d o
przechowywania.

Przytulanka dla kociąt (Kitty Cuddle Pal)
Symbol - 305 kod kreskowy 871864003052

Można podgrzewać w
mikrofalówce. W tym celu należy
wyjąć wkład zabawki i ogrzewać
go w kuchence mikrofalowej
przez 30 sekund. Część
zewnętrzną można prać w pralce
po wyjęciu wkładu. Nie
doprowadzać do przegrzania ani
zamoczenia wkładu.

Pluszowy Psotnik (Catnip Wrestle and Romp)
Symbol - 311, kod kreskowy 871864003113

Pluszowy Psotnik stymuluje i zaspokaja naturalny instynkt
kociego Myśliwego. Szeleszczące wypełnienie rozbudzi
drapieżcę i zapewni mu fantastyczą zabawę. Kształt zabawki
pozwala na dowolne tarmoszenie, kopanie, wygniatanie i na co
tylko przyjdzie ochota. Dodatek catnipu to juz tylko wisienka na
torcie.

Szpula z catnipem (Catnip Infused Spool)
Symbol - 313, kod kreskowy 871864003137

Zabawna szpulka ma w sobie
pobudzający, uwielbiany przez koty
Catnip/kocią miętkę. Miękka guma
masuje kocie dziąsła podczas
zabawy.Bawełniany sznureczek
dodatkowo oczyszcza ząbki z osadu.

Rybki bliźniaczki (Fishy Fun)
Symbol - 321, kod kreskowy 871864003212

Nawet najmłodsze kociaki odczuwają
naturalną chęć do chrupania i
gryzienia. Rybki bliźniaczki
wypełnione miękką gumą i
szeleszczącą folią świetnie
zaspokajają tę potrzebę. Aby
dodatkowo zachęcić kota do zabawy,
zabawka jest wypełniona CATNIPem, naturalnym stymulatorem do
nieustających kocich harców. Rybki
bliźniaczki wykonane są z materiałów
odpornych na kocie zęby.

Para chłodzących gryzaków (Chilly Kitty Chew)
Symbol - 325, kod kreskowy 871864003250

Można schłodzić w zamrażalniku.
Dla zwiększenia komfortu zabawy
schłodzona guma staje się chrupka.
Dla uspokojenia dziąseł
ząbkujących zwierząt efekt
chłodzącego masażu. W celu
„zamrożenia” zabawkę należy
delikatnie zmoczyć przed
włożeniem do zamrażalnika.
Zabawkę można prać

Gryzak do higieny kocich zębów (Dental Health Chews)
Symbol - 326, kod kreskowy 871864003267

Specjalna siateczkowa okrywa
pomaga usunąć kamień z kocich
zębów. Umieszczony wewnątrz
wypełniacz spełnia rolę swoistego
masażera zaspokajając jednocześnie
naturalną potrzebę chrupania i żucia.
Specjalna konstrukcja siateczki
uniemożliwia jej rozplątanie podczas
gryzienia. Włókniste źdźbła catnipu
zapewniają dodatkową stymulację do
zabawy. Tasiemki z supełkami
wzmacniają zainteresowanie. Lekkie
materiały z których jest wykonany
ułatwiają podrzucanie i noszenie.

Myszki bliźniaczki (Catnip Chew Mouse)
Symbol - 327, kod kreskowy 871864003274

Nawet najmłodsze kociaki
odczuwają naturalną chęć do
chrupania i gryzienia. Myszki
bliźniaczki wypełnione miękką
gumą i szeleszczącą folią
świetnie zaspokajają tę
potrzebę. Bawełniana
siateczka oczyszcza zęby.
Zabawka wypełniona jest
CATNIPEM - naturalnym
s t y m u l a t o r e m d o
nieustających kocich harców.
Rybki bliźniaczki wykonane są
z materiałów odpornych na
kocie zęby.

Orka mysz nadziewana (Orka Kat Mice)
Symbol - 328, kod kreskowy 871864003281

Urocza myszka ma w sobie
pobudzający, uwielbiany przez koty
Catnip/kocią miętkę. Miękka guma
masuje kocie dziąsła podczas
zabawy. W celu urozmaicenia zabawy
myszkę można wypełnić ulubionym
smakołykiem.

Orka robaczek (Orka Kat Wiggle Worm)
Symbol - 329, kod kreskowy 871864003298

Uroczy robaczek nasączony jest,
uwielbianym przez koty
Catnipem/kocią miętką. Miękka guma
masuje kocie dziąsła podczas
zabawy.

Orka piłeczka z dzwonkiem (Orka Kat Ball With Bell)
Symbol - 330, kod kreskowy 871864003304

Uroczy robaczek nasączony jest,
uwielbianym przez koty
Catnipem/kocią miętką. Miękka guma
masuje kocie dziąsła podczas
zabawy.

Magiczny Bumerang (Boomerang Buddy)
Symbol - 331, kod kreskowy 871864003311

Super zabawka dla Szalonego Kociego
Łowcy. Wypełniona wyselekcjonowanym
rodzajem Catnipu, który zapewni
Twojemu kotu niezapomniane chwile
obłędnej zabawy. Nie wierzysz?
Sprawdź! Pluszowe obszycie zapobiega
ewentualnym urazom podczas
podrzucania,'tarmoszenia

Iskrzący pająk z Catnipem(Catnip Fuzzy Floss)
Symbol - 332, kod kreskowy 871864003328

Ta urocza zabawka nie tylko
zapewni Twojemu kotu długie
chwile zabawy, ale również
przyczyni się do zachowania
higieny kociego pyszczka.
Włosowate pokrycie pajączka
pozwala bowiem na usuwanie
podczas gryzienia
delikatnego kamienia
nazębnego. Delikatne
pajęcze nóżki umożliwiają
podrzucanie i chwytanie
zdobyczy. Dodatek Catnipu
wzmocni zainteresowanie i
pozytywne doznania każdej
kici.

Precel czyszczący zęby (Plaque Away Pretzel)
Symbol - 333, kod kreskowy 871864003335

Specjalna siateczkowa okrywa pomaga usunąć kamień z
kocich zębów. Umieszczony wewnątrz wypełniacz spełnia rolę
swoistego masażera zaspokajając jednocześnie naturalną
potrzebę chrupania i żucia. Specjalna konstrukcja
uniemożliwia rozplątanie podczas gryzienia. Włókniste źdźbła
catnipu zapewniają dodatkową stymulację do zabawy.
Tasiemki z supełkami wzmacniają zainteresowanie. Lekkie
materiały z których jest wykonany ułatwiają podrzucanie i
noszenie.

Miętowa strzała (Fresh Breath Mint Stick)
Symbol - 335, kod kreskowy 871864003359

Nawet najmłodsze kociaki odczuwają
naturalną chęć do chrupania i
gryzienia. Podarowując swojemu
kotu Miętową strzałę zapewniasz mu
świetną zabawę dbając jednocześnie
o jego zdrowie Zabawka wypełniona
jest słodką miętą, która zapewni
Twojemu kotu świeży oddech oraz
zdrowe zęby i dziąsła. Mięta
nazywana jest 'kuzunką' Catnipu uwielbianego przez koty! Bawełniana
siateczka sprzyja oczyszczaniu
zębów z osadu i resztek pokarmu
zapobiegając rozwojowi kamienia. Do
wypełnienia wykorzystano wyłącznie
świeżo suszona miętę ! Aby
uwydatnić aromat mięty należy
delikatnie 'pougniatać' środkową
część Strzały

Woreczki z Catnipem (Catnip Two Toss)
Symbol - 345, kod kreskowy 871864003458

Dwa odrębne woreczki o
różnych kształtach wykonane są
z mięciutkich, ultralekkich
materiałów, co sprzyja zarówno
bezpiecznej jak i urozmaiconej
zabawie. Wpełnone catnipem
woreczki zainteresują każdego
kociaka. Tasiemki podczas
gryzienia delikatnie oczyszczają
kocie ząbki.

Patyczek z puchem (Pounce N Play)
Symbol - 348, kod kreskowy 871864003489

Przepełniony barwami ogrom naturalnych piór
żadnego kota nie pozostawi obojętnym. Podaruj
swojemu koto Patyczek z piórami i puchem
zapewniając mu długie godziny niespożytych
harców.

Laserowa Kropka (Laser Fun)
Symbol - 350, kod kreskowy 871864003502

Laserowa kropka to chwile
szalonej zabawy dla Ciebie i
Twojego kota. W każdym
kociaku obudzisz instynkt
wiecznego łowcy.
Pamiętaj : nigdy nie świeć
zwierzęciu ani ludziom w oczy!!
Zabawka zawiera baterie.
Zabawka zacznie działać po
usunięciu blokady. W tym celu
należy wyciągnąć wystający
'papierek'

Mysz na kółkach (Mouse On Wheels)
Symbol - 351, kod kreskowy 871864003519

Jeżdżąca mysz zapewni Ci wiele
chwil wspólnej zabawy z Twoim
kotem wzmacniając istniejącą
więź między wami.
Samonapędzająca się myszka
pomknie po podłodze w trakcie
kociej gonitwy. Wypełnienie
catnipem doda zabawie
pikanterii.
Zabawka uruchamiana jest
przez delikatne naciągnięcie do
tyłu (tak jak w samochodzikach
na resorach)

Żółwiki - Bączki (Twin Turtle Tops)
Symbol - 352, kod kreskowy 871864003526

Nawet najmłodsze kociaki odczuwają
naturalną chęć do zabawy. Bączki
sprawdzą się zarówno podczas
zabawy jednego jak i wiekszej ilości
kociaków. Kształt i kolorystyka zyska
również sympatię właściciela.
Zabawka wypełniona jest CATNIPEM
- naturalnym stymulatorem do
nieustających kocich harców

Tygrysi Ogon (Tiger Tail Tease)
Symbol - 353, kod kreskowy 871864003533

PT353 – Tygrysi Ogon
Idealna zabawka dla uwielbiających
polowania kocich łowców. Kolorowy,
puszysty ogon z dodatkowymi
wypustkami
zachęca do harców.
Estetyczny, poręczny uchwyt zachęci
również opiekuna do częstszych
zabaw z kocim pupilem.

Świetlista Ćma (Quiet Glow Moth)
Symbol - 357, kod kreskowy 871864003571

Jeśli chcesz zapewnić swojemu kotu
doskonałą zabawę nie tylko w dzień,
ale i w nocy, wypróbujŚwietlistą Ćmę.
Kołyszący się nocny motyl zaintryguje
Twojego kota z pewnością. Świetlne
punkty na skrzydełkach urozmaicą
zabawę w ciemności.

Leniwa Mysz (Slow Mouse)
Symbol - 363, kod kreskowy 871864003632

Podaruj swojemu kotu długie
chwile szaleństwa. Niezwykle
intrygująca mysz nie pozostawi
ż a d n e g o k o c i a k a
obojętnym.Doskonała do
chwytania, podrzucania i
tarmoszenia. Zróżnicowane
wypełnienie uszu i brzuszka,
dzwoneczek w ogonie oraz
dodatek Catnipu poruszą nawet
kanapowego leniwca.

Rolka z grzechotką (Shake Rattle Roll)
Symbol - 364, kod kreskowy 871864003649

Żaden kociak nie zostanie obojętny na
p e ł n ą d z i w i ę k ó w, w y p e ł n i o n ą
kolorowymi koralikami zabawkę.
Grzechocząca Rolka,którą można
turlać,drapać,potrząsać doskonale
nadaje się do szalonych kocich
gonitw. Jeśli chcesz zapewnić
swojemu kotu doskonałą rozrywkę
podaruj mu Rolkę z grzechotką.

Kocia gonitwa (Cheese Chase)
Symbol - 367, kod kreskowy 871864003670

Kocia Gonitwa to
doskonale skonstruowana
zabawka nadająca się do
zabawy więcej niż jednego
kota jednocześnie. Kocia
Gonitwa to 3 rodzaje
aktywności potęgujące
radość zabawy. Uciekająca
po torze kolorowa piłeczka
stanie się niekończącym
wyzwaniem dla każdego
kota. Ukryta wewnątrz
druga piłeczka nie
pozostawi obojetnym
żadnego pełnego pasji
k o c i e g o ł o w c y.
Sprężynująca pluszowa
mysz umieszczona w
centrum wypełniona dodatkowo catnipem zaintryguje każdą łasą
na podniety kicię i każdego niespożytego kocura. Po rozpakowaniu
zabawki należy zamocować mysz po środku cylindra.

Myszka z catnipem (Catnip Carry Critter Mouse)
Symbol - 368, kod kreskowy 871864003687

Miękki wypełniacz i szeleszcząca
folia sprowokuje Twojego kota do
zabawy umilając mu np. chwile
podczas Twojej nieobecności.
"Poręczny" ogonek z pewnością
przypadnie do gustu kociemu
pyszczkowi. Twój kot może do woli
urządzać polowania, podrzucać i
tarmośić myszkę. Zabawka
wypełniona jest CATNIPEM naturalnym stymulatorem do
nieustających kocich harców.

Wirujące wrzeciono (Whirly Gig)
Symbol - 373, kod kreskowy 871864003731

Wirujące wrzeciono doprowadzi
Twoją kicię do szaleństwa. Dzięki
małęj wadze i unikalnemu kształtowi
Wrzeciono wprawiane jest w ruch za
każdym razem gdy Twój kot spróbuje
je chwycić. Podaruj swojemu kotu
długie chwile radości.

Puszkowy przyjaciel (Feather Buddy)
Symbol - 374, kod kreskowy 871864003748

Przepełniony barwami ogrom
naturalnych piór żadnego kota nie
pozostawi obojętnym. Podaruj swemu
kotu Puszkowowego Przyjaciela
zapewniając mu długie godziny
niespożytych harców. Ultralekkie
w y k o n a n i e
u ł a t w i
chwytanie,podrzucanie i
przenoszenie. Szeleszcząca folia
wzbogaci zabawę w dodatkowe
doznania.

Latająca Rybka (Dangling Fish)
Symbol - 381, kod kreskowy 871864003816

Nawet najmłodsze kociaki odczuwają
naturalną chęć do zabawy. Rybka
wypełniona miękką gumą i szeleszczącą
folią świetnie zaspokoi tę potrzebę.
Możliwość zawieszenia Rybki dzięki
przyssawce urozmaici zabawę. Zabawka
wypełniona jest Catnipem - naturalnym
stymulatorem do nieustających kocich
harców.

Mysia Moc (Magic Mouse)
Symbol - 384, kod kreskowy 871864003847

100% Catnip/Kocia Miętka. Super
zabawka dla Szalonego Kociego
Ł o w c y . W y p e ł n i o n a
wyselekcjonowanym rodzajem
Catnipu, który zapewni Twojemu kotu
niezapomniane chwile obłędnej
zabawy. Nie wierzysz? Sprawdź!
Pluszowe obszycie zapobiega
ewentualnym urazom podczas
podrzucania,'tarmoszenia'.
Dodatkowym wabikiem są
szeleszczące uszy kociej zdobyczy.

Subtelny piłek czar (Quiet Glow Pair)
Symbol - 385, kod kreskowy 871864003854

Wiele kotów przejawia aktywność
również nocą. Podarowując mu
ultralekkie piłeczki, które dodatkowo
fosforyzują zapewnisz swojemu kotu
radość z nocnych harców bez obawy
o zakłócenie własnego snu.Piłeczki
wykonane z naturalnych,
n i e t o k s y c z n y c h m a t e r i a ł ó w.
Doskonałe również do zabawy
podczas dnia!

Piłka Migotka (Hearty Twinkle Ball)
Symbol - 386, kod kreskowy 871864003861

Podczas gdy nasze kociaki
uwielbiają zabawę bez
względu na porę dnia i nocy,
inni potrzebują ciszy do snu.
Dlatego podaruj swojemu
kotu Migotkę, która zapewni
mu radość z nocnych harców
bez obawy zakłócenia Twego
snu. Po usunięciu
zabezpieczenia uaktywnisz
jej wewnętrzny błysk. Piłka
Migotka dostarcza radości
również za dnia!

Iskrzący Wąż (Blinking Buddy)
Symbol - 387, kod kreskowy 871864003878

Domowe koty często przejawiają
naturalny instynkt grasującego
ł o w c y, r ó w n i e ż w n o c y.
Przemieszczające się punkty
świetlne umieszczone wewnątrz
zabawki pobudzają naturalny koci
instynkt i zaspokajają go, bez
obawy zakłócenia spokoju innych
domowników. Aktywacja nastąpi
po usunięciu zabezpieczenia, pod
wpływem dotyku. Zabawka
wyłącza się samoistnie.

Kosmiczny Spodek (Whisper Track)
Symbol - 388, kod kreskowy 871864003885

Żaden kociak nie
zostanie obojetny, gdy
podarujesz mu
Kosmiczny Spodek.
U r o z m a i c o n e
wyposażenie wzbogaci
zabawę również w
towarzystwie kilku kotów.
Zawieszone wewnątrz
piłki pobudzą Twojego
kota do harców, dzięki
g r z e c h o t c e
umieszczonej w jednej i
błyskającemu światełku
w drugiej. Wystarczy
'pacnięcie' łapką , aby
wprawić piłeczki w ruch.
Iskrzący pompon wiruje
dodając zabawie
pikanterii. Fosforyzyjące
księżyce dodają zaś
uroku w spowitej nocą
zabawie.

Błyskawica z catnipem (Wild Lighting Bold)
Symbol - 650, kod kreskowy 871864006503

Super zabawka dla Szalonego
Kociego Łowcy. wypełniona
wyselekcjonowanym rodzajem
Catnipu, który zapewni Twojemu
kotu niezapomniane chwile
obłędnej zabawy. Nie wierzysz?
Sprawdź!Miękkie obszycie
zapobiega ewentualnym
u r a z o m p o d c z a s
podrzucania,'tarmoszenia'.

Dynamit z catnipem (Dynamite)
Symbol - 651, kod kreskowy 871864006510

Super zabawka dla szalonego
kociego łowcy. Wypełniona
specjalnie wyselekcjonowanym
rodzajem Catnipu, który
z a p e w n i Tw o j e m u k o t u
niezapomniane chwile obłędnej
zabawy. Nie wierzysz? Sprawdź!
Miękkie obszycie zapobiega
ewentualnym urazom podczas
podrzucania, „tarmoszenia”.
Dynamit ze względu na wielkość
nadaje się dla dorosłych,
większych kotów.

Podwójne szaleństwo (Double Fun)
Symbol - 652, kod kreskowy 871864006527

Super zabawka dla Szalonego
Kociego Łowcy. Wypełniona
wyselekcjonowanym rodzajem
Catnipu, który zapewni Twojemu
kotu niezapomniane chwile
obłędnej zabawy. Nie wierzysz?
Sprawdź! Miękkie obszycie
zapobiega ewentualnym urazom
p
o
d
c
z
a
s
podrzucania,'tarmoszenia'. Ze
względu na mały rozmiar zabawka
nadaje się dla mniejszych kotów.
Składa się z 2 odrębnych gryzaków,
co pozwala na zabawę dwóch
kociaków.

