MM Hund är återförsäljare för Dogman
Du som kund kan i samband med besök köpa tuggisar till din hund.
Vi har tagit in några få olika tuggben samt grisöron & oxstrupe mm.
Dogman, som är ett känt märke, har produkter av bra kvalitet.
Produkterna vi valt, är de pressade varianterna, då de ger mer tuggmotstånd och således varar lite längre. Tuggben med knutar är bortvalda, pga att avtuggade knutar lätt fastnar i hundens hals.
Tuggbenen består av oxhud. De vita benen är vita för att huden först
har kokats. De är lite lättare för hundarna att tugga, mildare mot
magen och innehåller något mindre fett.
Försäljningen är enbart som en extra service till dig som är kund, och
det finns alltså ingen ”butik” som man kan handla i när man har
vägarna förbi. Kontakta mig och berätta vad du vill ha, så packar jag
ihop och du tar med dig dina tuggisar när du hämtar din hund, eller
vid nästa bokade besök, eller efter överenskommen tid.
Jag har även viss möjlighet att ta hem andra produkter från Dogman.
Du hittar deras artiklar på www.dogman.se.
Hör av dig med önskemål, så återkommer jag med ett pris och leveranstid.
Priserna på nästa sida är per styck och inkl moms.
Betalning sker till PG 155 19 70-5. Ej kontant betalning!
Beställning via sms eller mail till Mimmi
tel: 070-965 27 01
mail: mimmi@mmhund.se
Beställer du via mail måste du alltid ange ditt mobilnummer!

480681

Oxstrupe, ca 20-25 cm

20 kr

480731

Tjurmuskel, ca 12 cm

10 kr

408915

Grisöra

10 kr

Tuggstickor
305498
30599
31899

10 cm, vita
10 cm, natur
10 cm, malda

1 kr
1 kr
1 kr

Pressad tuggrulle, vit
303458
303498
303499

12 cm
25 cm
25 cm, grov

10 kr
20 kr
25 kr

Pressad tuggrulle, natur
303158
303198
303398

12 cm
25 cm
25 cm, grov

10 kr
20 kr
25 kr

Pressade tuggben ca 21 cm
315698
315061

www.mmhund.se

21 cm, natur
21 cm, vit

25 kr
25 kr

www.mmhund.se

