
DOGET d.o.o.
Stara cesta 10, 1370 Logatec

tel.:  051 / 422 - 100
e-pošta: narocila@doget.si

ICELAND PET

Podjetje IFEX je bilo ustanovljeno leta 2000 z
idejo proizvodnje visoko kvalitetne hrane za
hišne ljubljenčke iz svežih rib. Proizvodnja se
nahaja v Thorlakshofnu, ribiškem naselju na
južni obali Islandije. Lokacija nudi odličen
dostop do svežih surovin z ribiških ladij in iz
obratov za predelavo rib. Leta 2006 je podjetje
kupil Lysi Ltd, ki je največji proizvajalec ribjega
olja za prehrano ljudi na svetu. Izdelke izvažajo
v kar 40 držav po celem svetu.

OLJA

Olje prisotno v ribah je edinstveno, saj vsebuje
velike količine omega-3 nenasičenih
maščobnih kislin, ki so bistvenega pomena za
mačke. Maščobne kisline, ki so prisotne v ribah
imajo dober učinek na zdravje mačk in psov,
saj pomagajo pri kožnih boleznih, preprečujejo
odpoved ledvic in zmanjšujejo tveganje za
nastanek raka.

ICELAND PET LOSOSOVO OLJE 250ML

ICELAND PET HLADNO STISKANO LOSOSOVO OLJE

deluje protivnetno
izboljšuje strukturo mišic
blagodejno deluje na srce in ožilje
zmanjšuje izpadanje dlak
odpravlja skupke dlak iz prebavil (hairball)
izboljšuje prebavo in gibljivost sklepov
blaži občutke tesnobe

Šifra: X-010-250
Cena: 11,59€

ICELAND PET LOSOSOVO OLJE 500ML

ICELAND PET HLADNO STISKANO LOSOSOVO OLJE

deluje protivnetno
izboljšuje strukturo mišic
blagodejno deluje na srce in ožilje
zmanjšuje izpadanje dlak
odpravlja skupke dlak iz prebavil (hairball)
izboljšuje prebavo in gibljivost sklepov
blaži občutke tesnobe

Šifra: X-017-500
Cena: 16,99€

ICELAND PET OMEGA 3 OLJE ZA PSE 250ML

ICELAND PET OMEGA 3 OLJE - HLADNO STISKANO OLJE IZ SARDIN IN SARDONOV

deluje protivnetno
izboljšuje strukturo mišic
blagodejno deluje na srce in ožilje
zmanjšuje izpadanje dlak
odpravlja skupke dlak iz prebavil (hairball)
izboljšuje prebavo in gibljivost sklepov
blaži občutke tesnobe

Šifra: X-600-250
Cena: 12,69€

https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-lososovo-olje-250ml/
https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-lososovo-olje-500ml-2/
https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-omega-3-olje-za-pse-250ml/
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ICELAND PET OMEGA 3 OLJE ZA PSE 500ML

ICELAND PET OMEGA 3 OLJE - HLADNO STISKANO OLJE IZ SARDIN IN SARDONOV

deluje protivnetno
izboljšuje strukturo mišic
blagodejno deluje na srce in ožilje
zmanjšuje izpadanje dlak
odpravlja skupke dlak iz prebavil (hairball)
izboljšuje prebavo in gibljivost sklepov
blaži občutke tesnobe

Šifra: X-601-500
Cena: 20,99€

https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-omega-3-olje-500ml/
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PRIBOLJŠKI

Hišni ljubljenčki prejmejo iz rib lahko prebavljive beljakovine v kombinaciji z aminokislinami. Ribe
vsebujejo kalcij in fosfor, v pravih količinah potrebnih za razvoj skeleta. Ribe so bogate z elementi v
sledovih kot sta jod in selen. Jod je potreben za normalno delovanje ščitnice, selen pa zagotavlja zaščito
pred tvorbo prostih radikalov in s tem preprečuje bolezni, kot je rak.

ICELAND PET KOŽA POLENOVKE 50G

ICELAND PET KOŽA POLENOVKE
Naravni priboljšek iz 100% deleža svežih islandskih rib za pse

koža je sušena pri nizkih temperaturah z obnovljivimi energijskimi viri
bogat vir naravnih Omega 3 maščobnih kislin, beljakovin in vitaminov
surovina je pred obdelavo pregledana z detektorjem kovin
Iceland Pet priboljške psi naravnost obožujejo!

Šifra: X-072
Cena: 3,99€

ICELAND PET LOSOS 100G

ICELAND PET LOSOS
Naravni priboljšek iz 100% deleža svežih islandskih rib za pse

fileji so sušeni pri nizkih temperaturah z obnovljivimi energijskimi viri
bogat vir naravnih Omega 3 maščobnih kislin, beljakovin in vitaminov
surovina je pred obdelavo pregledana z detektorjem kovin
Iceland Pet priboljške psi naravnost obožujejo!

Šifra: X-602
Cena: 3,99€

ICELAND PET ORIGINAL 100G

ICELAND PET ORIGINAL
Naravni priboljšek iz 100% deleža svežih islandskih rib za pse

fileji so sušeni pri nizkih temperaturah z obnovljivimi energijskimi viri
bogat vir naravnih Omega 3 maščobnih kislin, beljakovin in vitaminov
surovina je pred obdelavo pregledana z detektorjem kovin
Iceland Pet priboljške psi naravnost obožujejo!

Šifra: X-601
Cena: 3,99€

ICELAND PET RAKCI 100G

ICELAND PET RAKCI
Naravni priboljšek iz 100% deleža svežih islandskih rib za pse

fileji so sušeni pri nizkih temperaturah z obnovljivimi energijskimi viri
bogat vir naravnih Omega 3 maščobnih kislin, beljakovin in vitaminov
surovina je pred obdelavo pregledana z detektorjem kovin
Iceland Pet priboljške psi naravnost obožujejo!

Šifra: X-605
Cena: 3,99€

https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-koza-polenovke-50g/
https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-losos-100g/
https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-original-100g/
https://www.doget.si/doget/izdelek/iceland-pet-rakci-100g/

