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DOGGY JOY GARDUMI SUŅIEM 
Kucēniem    

    
4751035550027 4751035550034 4751035550010  
Kalcija kauliņi ar pīli (kucēniem) 90g (80)  Jēra sloksnītes (kucēniem) 90g (80) Trušu ausis ar vistu (kucēniem) 90g (80)  
Piena kauls bagātināts ar kalciju un pārklāts ar 
pīles krūtiņu lieliskai garšai. Viens no 
mīļākajiem kucēnu kārumiem, kas ļaus jūsu 
sunim ne tikai baudīt lielisko garšu, bet 
rūpēsies par to, lai zobi un kauli augtu veseli. 
Sastāvs: pīle, kalcija kauliņi, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Smalkās sloksnītes pagatavotas no laukos audzēta 
jēra, var tikt izbarotas gan veselas, gan gabaliņos, 
lai kalpotu kā visu laiku labākā balva suņa mācību 
nodarbībām. Ar šo kārumu jūsu sunim mācību 
nodarbības patiks tikpat ļoti kā rotaļas. 
Sastāvs: jērs, augu izcelsmes blakusprodukti, 
minerālvielas. 

Kombinācijā košļājamās trušu ausis ar vistas 
krūtiņu veido unikālu kucēnu kārumu. Tas 
ļaus jūsu sunim baudīt svaigas, laukos 
audzētas vistas gaļas garšu, kā arī pavadīt 
lieliski laiku, graužot gaļiņu un košļājot ausis. 
Sastāvs: vista, trušu ausis, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

 

Mazo šķirņu suņiem    

    
4751035550041 4751035550058 4751035550102 4751035550089 
Liellopu sloksnītes (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Kalcija kauliņi ar vistu (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Vistas filejas nūjiņas (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Jēra medaljoni (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Liellopu gaļas sloksnītes ar augstu 
proteīna saturu ir perfekta balva suņa 
mācību nodarbībās. Jūs varat izlemt 
paši cik lielu gabalu jūsu mācāmais ir 
nopelnījis. Tikai neizlutini to. 
Sastāvs: liellops, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Mēs speciāli pagatavojām mazākus 
kauliņus mazajiem suņiem. Bagātināti 
ar kalciju, pārklāti ar vistas filejas 
šķēlēm, tie lieliski garšo un rūpējas, lai 
zobi un kauli augtu veseli. 
Sastāvs: vista, kalcija kauliņi, augu 
izcelsmes blakus-produkti, 
minerālvielas. 

Šī delikatese ir ļoti vienkārša. Tīras 
vistas filejas nūjiņas tiek lēni gatavotas 
krāsnī, lai kļūtu par visu laiku labāko 
kārumu. Viegli salaužamas mazākos 
gabalos, lai izmantotu kā balvu suņa 
mācību nodarbībās.  
Sastāvs: vista, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Košļājamie medaljoni ir pagatavoti no 
laukos audzēta jēra. Perfekts izmērs 
mazo šķirņu suņiem. Šie košļājamie 
kārumi satur daudz proteīna un ir 
viegli košļājami. Vai tie nav vienkārši 
perfekti?  
Sastāvs: jērs, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

    
4751035550119 4751035550126 4751035550096 4751035550072 
Pīles filejas nūjiņas (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Pīles gaļas kauliņi (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Pīles gaļas izlase (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Trušu ausis ar jēru (mazo šķirņu 
suņiem) 55g (100)  

Laukos audzētas svaigas pīles gaļa tiek 
lēni gatavota krāsnī, lai kļūtu par jūsu 
suņa vismīļāko kārumu. Šīs nūjiņas ir 
sagrieztas, lai būtu perfektas mazo 
šķirņu suņiem. Esiet gatavi tam, ka jūsu 
suns prasīs vēl. Sastāvs: pīle, augu 
izcelsmes blakusprodukti, minerālvielas. 

Īsti kauli īstiem suņiem. Košļājamie 
kauliņi ar pīles gaļu abos galos. Ļaujiet 
savam sunim baudīt lielisko krāsnī 
pagatavotās pīles gaļas garšu reizē ar 
zobu tīrīšanu. 
Sastāvs: pīle, jēlāda, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Mēs izmantojam pīles filejas labākos 
gabalus, lai pagatavotu šo izlasi, lai 
jūsu suns baudītu īstu pīles gaļas 
garšu. Labi ieradumi ir jāapbalvo ar 
labu. Nekad neaizmirstiet par to. 
Sastāvs: pīle, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Ļauj savam sunim būt aizņemtam ar 
košļājamo kārumu. Pagatavots no trušu 
ausīm, kas piepildītas ar īstu jēra gaļu. 
Šis kārums var kļūt par jūsu suņa 
vismīļāko gardumu. Sastāvs: jērs, trušu 
ausis, augu izcelsmes blakusprodukti, 
minerālvielas. 
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Lielo un vidējo šķirņu suņiem    

    
4751035550188 4751035550140 4751035550164 4751035550171 
Trušu ausis ar pīli (pieaugušiem 
suņiem) 90g (80)  

Vistas filejas nūjiņas (pieaugušiem 
suņiem) 90g (80)  

Vistas fileja uz košļājamām nūjiņām 
(pieaugušiem suņiem) 90g (80)  

Vistas sloksnītes uz košļājamām 
nūjiņām (pieaugušiem suņiem) 90g (80)  

Košļājamās trušu ausis pildītas ar 
maigu pīles gaļu. Šis kārums ļaus 
sunim izbaudīt abus: ilgu košļāšanu 
un īstas pīles garšu. 
Sastāvs: pīle, truša ausis, augu 
izcelsmes blakusprodukti, 
minerālvielas. 

Šīs vistas nūjiņas ir pagatavotas no 
maigajām vistas filejas daļām. 
Košļājamas, viegli salaužamas 
mazākos gabalos, vienmēr parocīgas. 
Neviens suns tām nespēs pretoties. 
Sastāvs: vista, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Jēlādas nūjiņa aptīta ar vistas 
krūtiņas fileju, ļaus jūsu sunim lieliski 
pavadīt laiku, košļājot nūjiņu un 
baudot svaigi pagatavotas vistas 
gaļas lielisko garšu. 
Sastāvs: vista, jēlāda, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Vienkārši un klasiski. Ilgi košļājamās 
jēlādas nūjiņas aptītas ar vistas 
krūtiņas fileju. Pagatavotas krāsnī, lai 
kļūtu par jūsu suņa vismīļāko 
gardumu. 
Sastāvs: vista, jēlāda, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

    
4751035550133 4751035550195 4751035550157  
Pīles fileja uz košļājamām nūjiņām 
(pieaugušiem suņiem) 90g (80)  

Pīles sloksnītes (pieaugušiem suņiem) 90g 
(80)  

Vistas gaļas izlase (pieaugušiem suņiem) 
90g (80)  

 

Rūpīgi atlasīta, svaigi pagatavotas pīles fileja 
pārklāj košļājamo jēlādas nūjiņu. Šī kombinācija 
ir tieši tā, kas katram sunim nepieciešama 
lieliskai laika pavadīšanai un bagātīgas īstas pīles 
gaļas garšas baudīšanai. 
Sastāvs: pīle, jēlāda, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Šis vienkāršais un reizē apbrīnojamais kārums 
ir mūsu labāk pārdotais produkts. Suņi patiesi 
novērtē bagātīgo īstas pīles gaļas garšu. Var 
izmantot suņa mācību nodarbībās kā balvu vai 
kā ātru uzkodu. 
Sastāvs: pīle, augu izcelsmes blakusprodukti, 
minerālvielas. 

Šis vistas filejas gaļas kārums ar bagātīgu 
dabīgo garšu ir perfekts suņa 
apbalvošanai. Šis kārums vienmēr būs 
piemērots kā suņa mācību nodarbībām tā 
arī vienkārši suņa palutināšanai. 
Sastāvs: vista, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

 

    
4751035550218 4751035550225 4751035550232 4751035550201 
Liellopa gaļas desiņas (pieaugušiem 
suņiem) 45g (80)  

Truša gaļas desiņas (pieaugušiem 
suņiem) 45g (80) 

Pīles gaļas desiņas (pieaugušiem 
suņiem) 45g (80)  

Jēra gaļas desiņas (pieaugušiem 
suņiem) 45g (80)  

Šīs maigās un gaļīgās desiņas var 
viegli sadalīt mazākos gabalos un 
izmantot kā balvu suņa mācību 
nodarbībās. Tām vienmēr jābūt jums 
līdz, lai kur jūs dodaties kopā ar suni. 
Sastāvs: liellops, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Šīs maigās un gaļīgās desiņas var 
viegli sadalīt mazākos gabalos un 
izmantot kā balvu suņa mācību 
nodarbībās. Tām vienmēr jābūt jums 
līdz, lai kur jūs dodaties kopā ar suni. 
Sastāvs: trusis, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Šīs maigās un gaļīgās desiņas var 
viegli sadalīt mazākos gabalos un 
izmantot kā balvu suņa mācību 
nodarbībās. Tām vienmēr jābūt jums 
līdz, lai kur jūs dodaties kopā ar suni. 
Sastāvs: pīle, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 

Šīs maigās un gaļīgās desiņas var 
viegli sadalīt mazākos gabalos un 
izmantot kā balvu suņa mācību 
nodarbībās. Tām vienmēr jābūt jums 
līdz, lai kur jūs dodaties kopā ar suni. 
Sastāvs: jērs, augu izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas. 
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