
Tarjoukset voimassa 31.12. saakka tai niin kauan kuin  
tavaraa riittää. Valikoimat vaihtelevat myymälöittäin, 
tarkista myymäläkohtainen saatavuus hankkija.fi.

Tuote saatavana myös verkko
kaupasta www.hankkija.fi

Agrimarket on nyt

Villisikalelu
Pehmeää plyysiä.  
Sisällä vinku. Pituus 25 cm.
norm. 9,90

7,90

Uutuus!

Josera  
Miniwell 1,5 kg
Erityisesti pienille 
aikuisille koirille 
suunniteltu erittäin 
herkullinen, tasa
painoinen ja hyvin 
sulava täysravinto. 
Rasvan ja proteiinin 
määrä on mitoitettu 
pienten koirien 
tarpeeseen (27/16).

9,90
6,60 e/kg

Sadetakki
Kevyesti topattu (80 g) sadetakki. 
Päällikangas kestävää 600D rip stop pia. 
Heijastimet molemmin puolin.

29,90

Solheds Derma4 Gentle 
Shampoo 250ml
Soveltuu usein toistuvaan 
pesuun, koska tuote pesee 
karva peitteen hellä varaisesti, 
ihoa ärsyt tä mättä. Kosteut
taa ja rauhoittaa ihoa sekä 
poistaa tehokkaasti hilsettä.

14,- 56,/l

Chicken Wings  
Koirille 250 g
Täydellinen maku 
pala koirallesi!  
Helposti sulavat  
kanan siipipalat  
sisältävät run  
saasti proteiinia.

5,90 
23,60 e/kg

Jahti&Vahti 
Omegaöljy 1000 ml
Sopii annettavaksi sekä 
energian lisälähteenä  
että ihon, turkin ja 
nivelten hyvinvoinnista 
huolehtimiseen.

19,90 
19,90 e/l

Rekku  
Puruluutikku 4 kpl 
Aito kotimainen puruluu. 
Valmistettu perinteisellä 
kuivaamis menetelmällä 
naudan nahasta ilman lisä
aineita. Pituus n. 16 cm.

6,50 
1,62 e/kpl

Josera 
Ankka&Peruna 
Herkullinen kuiva
muona sopii monille 
herkkävatsaisille ja 
allergisille koirille, sillä 
se on viljaton eikä sisällä 
maissia. Sen ainut eläin
proteiinin lähde on 
ankka.
1,5 kg

10,90 7,27 e/kg 
15 kg

64,- 4,27e/kg 

Super premium petfood
Josera-uutuudet!

HAMPAIDENHOITOKUU!

Kaupan päälle yleisterä 

nro 10. Arvo 39,90!

Pedigree Dentastix
Pedigree Dentastix on hampaita hoitava  
puru herkku. Erityinen rakenne ja koostumus 
vähen tävät todistetusti hammaskiven ja plakin 
syntyä. Ylivoimaisesti suosituin hampaiden
hoito tuote Suomessa!

Koiranpeti Samuel 
Ylellisen pehmeä koiranpeti. 
Tummanruskeaharmaa
50 x 40 x 15 cm

17,90
60 x 50 x 17 cm

23,90

Trimmauskone Oster Golden A5
Ammattilaiskäyttöönkin soveltuva, laadukas, 
yksinopeuksinen koiran trimmauskone. Teho
kas 45 W moottori toimii verkkovirralla ja 
takaa tehot haastavimpienkin turkkien käsit
telyyn. Takuu 12 kk. Kampanjan ajan kaupan 
päälle yleisterä (terä nr 10). Normaalisti terät 
ostettava erikseen.

139,-

VILJATON,
ei maissia! 2,-

Koot 110-270g
norm. 2,20–2,90e

http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/pedigree-dentastix-small-110-g/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/pedigree-dentastix-medium-180-g/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/pedigree-dentastix-large-270-g/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/kissat/kissan-tarvikkeet/koiranpeti-samuel/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/kissat/kissan-tarvikkeet/koiranpeti-samuel/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/jahtivahti-koirien-omegaoljy-1000-ml/
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevosten-hoitotuotteet-ja-tarvikkeet/hoitotuotteet/solheds-derma4-gentle-shampoo/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/trimmauskone-oster-golden-a5--tera/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/rekku-puruluutikku-4-kpl/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/chicken-wings-koirille-250-g/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/tr-hampaidenhoito-2479
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/josera-ankka--peruna-15-kg-koiranruoka/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/josera-ankka--peruna-15-kg-koiranruoka/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/josera-miniwell-15-kg-koiranruoka/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-lelut/koiranlelu-villisika-vinkuva/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-ulkoilu-ja-harrastaminen/koiran-sadetakki-80-g-morris/

