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Hond | Kat | Konijn & knaagdieren | Vogel | Reptiel | Paard | Merken

Wij wensen u een gelukkig en succesvol 2023!

In deze nieuwsbrief:

Nieuw: ThermoSwitch kussens
Nieuw: Happy Pet speeltjes

De buitentemperatuur ging de laatste weken van koud naar warm en
gaat wellicht binnenkort weer terug naar koud!

Welke hondenmand is in deze situatie het fijnst?
ThermoSwitch!

ThermoSwitch kussens en manden hebben zowel een warme kant als
een koude kant. Dus door simpelweg het kussen om te draaien, heeft

de hond weer een slaapplaats die perfect past bij de temperatuur!

Paros lux memory foam

- Omkeerbare koeling en thermische isolatie
- Koelzijde van hittewerend hightech

materiaal
- Warmtekant extra isolerend

- Hoog ligcomfort dankzij orthopedisch
memory foam

Bestel nu 

Corfu

- Isoleert tegen kou & warmte,
afhankelijk van de gekozen kant

- Koelzijde van hittewerend hightech
materiaal

- Water- en vuilafstotende
polymeerbekleding

Bestel nu 

Milos Fur 

- Warmtezijde met geweven
imitatie-konijnenbont

- Koelzijde hittewerend hightech materiaal
- Isoleert tegen kou & warmte,

afhankelijk van de gekozen kant
- Water- en vuilafstotend

Bestel nu 

Milos Micro Suede

- Warme zijde van micro suede
- Koelzijde van hittewerend hightech

materiaal
- Isoleert tegen kou & warmte,

afhankelijk van de gekozen kant
- Water- en vuilafstotend

Bestel nu 

Santorini memory foam 

- Warmtezijde van geweven imitatie-konijnenbont
- Koelzijde van hittewerend hightech materiaal

- Isoleert tegen kou & warmte, afhankelijk van de gekozen kant
- Hoog ligcomfort dankzij orthopedisch memory foam

- Extra isolerende binnenwandbekleding
- Water- en vuilafstotend

Bestel nu 

Naast de Happy Pet speeltjes voor knaagdieren, is brondler trots om u
nu ook de speeltjes voor honden te kunnen aanbieden. Happy Pet

heeft namelijk een prachtig assortiment aan speeltjes, ontwikkeld voor
de verschillende momenten en situaties van honden. Zoals speeltjes

voor ontspanning, voor gezonde tanden en tandvlees, voor kleine
honden en puppy's, of juist voor grote honden met sterke kaken.

Kiezen maar!

Lavendel knuffels

De lavendelknuffels van Happy Pet voor
honden zijn gemaakt vanwege hun

kalmerende en geruststellende werking.
De lavendel in de zachte speeltjes

hebben een ontspannende werking.

Klik hieronder om alle
lavendelknuffels te bekijken

Bekijk hier

Denta-dog rope

 Met de tandenhygiëne van uw hond in
gedachten, is Denta-Dog ontwikkeld voor

gezonde, sterke tanden en tandvlees.
Het zet een hond aan tot kauwen. Voor

extra smaak en een frisse adem is
muntsmaak toegevoegd.

Klik hieronder voor het volledige
aanbod Denta-dog ropes. 

Bekijk hier

Little Rascals

De Fleece Little Rascals van Happy Pet
is ideaal speelgoed voor puppy's en

kleine honden. Het speelgoed is
gemaakt van katoen. Binnenin het

speelgoed zit een spoel die kauwen
aanmoedigt en daarmee tand- en

tandgezondheid bevordert. En natuurlijk
voor urenlang speelplezier zorgt!

Klik op de knop hieronder om alle
Little Rascals te bekijken

Bekijk hier

Nuts For Knots Extreme

De Nuts For Knots Extreme heeft een
stoer en stevig ontwerp waar een hond 

zich lang mee kan vermaken. Het
duurzame, langdurige materiaal kan

tegen een stootje. Op een veilige manier
kunnen honden hier stevig op kauwen,
hetgeen ook de gezondheid van hun

tanden en tandvlees bevordert. 

Klik  hieronder om alle Nuts For Knots
Extreme te bekijken

Bekijk hier
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