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Mini Beef Cubes / trainingsblokjes van rundvlees

Lamb Sticks / Sticks van lamsvlees

Archy’s trainingsblokjes zijn licht en luchtig en bevatten
een hoog gehalte aan rundvlees. Deze hartige traktaties
zijn gemakkelijk te eten en zijn een perfecte manier om uw
hond op elk moment van de dag of nacht te belonen. De
rundvleesderivaten zorgen voor de hoogwaardige eiwitten,
ijzer en alle vitamine B’s. Deze voedingsstoffen helpen onze
honden om energie op te slaan en te gebruiken wanneer ze
dit het meest nodig hebben. Houd een goede hoeveelheid
mini-rundvleesblokjes bij de hand. Ze zijn waarschijnlijk de
favoriet van je hond.

Hoogwaardige sticks met hoog vleesgehalte (87%). Honden,
jong en oud, zullen Archy’s Lam Sticks op hun verlanglijst
plaatsen voor hun dagelijkse kauw. Deze heerlijke hondensnack bestrijdt de vorming van tartaar, terwijl het de vitaminen en voedingsstoffen levert om de gewrichten van uw
huisdier gezond en in goede staat te houden. Tijdens het
kauwen absorbeert uw huisdier voedingsvetten en aminozuren. Het rode vlees zorgt voor B1, B2, B6, B12 en B3. En
aangezien het voor 87% lamsvlees is, wat is dan smakelijker?

Sweet Potato & Duck Bites / Hapjes van zoete aardappel
en eend

Beef Sticks / Sticks van rundvlees

Archy’s hapjes van zoete aardappel en eend zijn een ware
lekkernij voor je hond; gemaakt van premium geroosterde eend en gecombineerd met de rijke smaak van zoete
aardappelen: ingrediënten met een hoog eiwit- en vezelgehalte. Deze zachte, smakelijke kauwsnoepjes bevatten een
eenvoudige formule, zijn graanvrij & glutenvrij, en licht
verteerbaar. Deze hartige hapjes zijn perfect om uw hond te
belonen wanneer u maar wilt. Een ware traktatie! Proef ook
onze hapjes van zoete aardappel met kip.
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De volgende keer dat jij en je hond een wandeling maken in
het park, neem dan een Archy ’s stick met rundvlees mee.
Het is handig en heerlijk voor uw huisdier. Net zoals Archy’s
andere sticks, bevatten ook deze rundvlees sticks een hoog
vleesgehalte. Ook handig om kleine stukjes af te breken.
Op die manier kan u uw huisdieren een hartelijke beloning
geven voor alle goede dingen die ze tijdens uw rondwandeling doen., Elke stick zit vol met vitaminen en is suikervrij,
graanvrij en bevat geen kunstmatige kleurstoffen, conserveermiddelen of smaakversterkers. Een gezonde, zachte
kauwsnack voor je hond, groot of klein.

Snacks : Archy’s Cuisine

3

Rice & Beef Sandwich Sticks / Kauwstaaf van rijst en rund

Chewy Calcium Chicken Bones / Zachte calcium botjes met kip

Veel honden zijn fanatieke kauwers. Bij Cosmo Pet bieden we een brede keuze van kauwstaven aan...Ook binnen
het Archy’s Cuisine assortiment. Uw hond zal dol zijn op
de vleessmaak van deze rijst-rundvlees stick, terwijl het
kauwen het vormen van tandplak en tandsteen tegengaat.
Het enige nadeel van deze kauwsnack is dat ze niet de hele
dag meegaan  Maar keuze genoeg in je Cosmopet dierenwinkel.

Archy’s Cuisine, maker van deze calcium botjes met kip,
brengt kip, kippenderivaten, rijstmeel en plantaardige
glycerine tot deze speciale traktatie. Voordat je je gaat
verdiepen in woorden als ‘kippenderivaten’, bedenk dan
dat kippenlever een derivaat is, dat weinig vet bevat, rijk is
aan eiwitten, ijzer, selenium en vitamine B12, op manieren
die overvloediger zijn dan in alleen kip. De toevoeging van
rijst remt de drang van een huisdier om te snel te eten of te
weinig te knabbelen. De plantaardige glycerine ondersteunt
het behoud van een gezonde en glanzende vacht.

Sweet Potato & Chicken Bites / Hapjes van zoete aardappel
met kip

Salmon Cubs / Zalm brokjes
Veel van de allerbeste hondensnacks bevatten zalm. Archy’s zachte zalmbrokjes met een hoog zalmgehalte (88%)
zijn uitermate voedzaam. Zalm is een uitstekende bron van
hoogwaardige eiwitten, vitaminen en mineralen (waaronder
kalium, selenium en vitamine B12), maar het is het gehalte
aan omega-3 vetzuren dat de meeste aandacht krijgt. Verras
je hond met deze voedzame & smaakvolle lekkernijen.
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Gebraden kip met zoete aardappelen, het klinkt als het
menu voor een familiefeest, ook voor je hond. Deze lichte
lekkernij kan u uw huisdier op elk moment van de dag
geven. Zoete aardappelen zijn een geweldige bron van
voedingsvezels. Ze bevatten veel vitaminen en mineralen,
zijn rijk aan kalium en bevatten veel antioxidanten. Wat kip
betreft, dat weten we allemaal. Kip is kip. Honden houden van kip, net zoals u, omdat het veel eiwitten en weinig
ongewenst vet bevat. Probeer Archy’s zoete aardappel hapjes met kip. Ook beschikbaar met eend in plaats van kip.
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Chewy Duck & Fish Twisters / Kauwstaafje van kabeljauw met
eend

Chicken Sticks / Sticks van kip
Op zoek naar een eiwit boost voor uw hond? Wat dacht je
van Archy’s sticks met kip? Deze zachte staafjes hebben een
hoog vleesgehalte. De toevoeging van wat rijstmeel maakt
het geheel wat knapperig. Honden houden van kip. In feite
kunnen we uw huisdier nu bijna zien – uw hond houdt een
kippen staafje verticaal met zijn poten vast terwijl hij naar u
kijkt met een knikkende goedkeuring, ….en nog een extra
portie wil. Ook verkrijgbaar met lam- en rundvlees. Lekker,
voedzaam en licht verteerbaar.

Duck Breast-Cod Sticks / Kauwstaafjes van kabeljauw met
eendenborst
Deze speciale traktatie voor uw hond lijkt wel een voorgerecht van een viersterrenrestaurant. Het kauwstaafje op
basis van kabeljauw met eend errond heen, 2 uitstekende
bronnen van eiwitten, vitaminen en voedingsstoffen Een
goede variant op de buffelhuid kauwstaafjes.
Laat uw hond proeven van deze lekkernij - uit de keuken van
Archy.
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Eend is een magere en gemakkelijk verteerbare eiwitbron,
maar uw favoriete huisdier zal wat tijd nodig hebben om
deze zachte kauwstaaf op te peuzelen. Deze leuke traktatie
- een exclusieve van Archy - biedt veel proteïne. Onze eigen
hond Archy is dol op deze lekkernijen, dus ze worden ten
zeerste aanbevolen. Eend is ook rijk aan ijzer en kan een
goed vlees-alternatief zijn voor honden met kip- of rundvlees-allergieën.

Duck Wrapped Cod Strips / Malse kabeljauw strips met eend
Eend is rijk aan ijzer en biedt honden een magere, gemakkelijk verteerbare eiwitbron. Terwijl eend welkom is bij
alle honden, zijn sommigen gelukkiger om het te hebben
vanwege allergische reacties op kip of rundvlees. Omschakelen naar deze nieuwe proteïne-bron kan het digestieve
systeem helpen of huidirritatie verlichten. De kabeljauw
strips zorgen voor extra eiwitten en Omega 3 vetzuren welke
zo cruciaal zijn voor een goede gezondheid.
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Beef Wrapped Rawhide Sticks / Buffelhuid kauwstaafjes met
rundvlees

Chicken Breast Wrapped Rawhide Sticks / Buffelhuid kauwstaafjes met kip

Buffelhuid snacks blijven populair bij honden. Archy’s
buffelhuid staafje, verpakt in smakelijk rundvlees biedt uw
hond lang kauwplezier De kauwsnack bevordert ook de
tandhygiëne. Lekker en plezierig. Zoals het hoort.

Buffelhuid kauwstaafjes met kip errond. Dé klassieker onder de klassiekers. Blijft een absolute favoriet van uw hond.
De buffelhuid kauwstaafjes met kip combineren de goede
smaak van kip met het kauwgenot van de buffelhuid. Een
aanrader. Ook verkrijgbaar met eend in plaats van kip.
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