
Foodies snacks are especially 
delicious meaty snacks that are 
suitable for indulging at any time, 
for training assistance or as a 
delicious addition to the meal. 
The snacks are made with natural 
ingredients without cereals and 
gluten, without addition of artificial 
flavorings or color.

Composition
lamb 52%, lamb-substance 35.5%, 
glycerin 4%, sorbitol 3%, plant 
protein 5%, salt 0.5%.

Average Analysis
crude protein 40%, crude fat 6%, 
crude fiber 0.5%, crude ash 3% 
moisture 25%.

Feeding Directions
Treat your dog few times daily 
as you wish, appropriately to 
their size. Overfeeding is not 
recommended.

Foodies Lamb 
Bites Snack
Soft treats for adult dogs

Фудис Лакомство 
из баранины
мягкая пищевая добавка  
для взрослых собак

 יש לסגור היטב לאחר הפתיחה. 
יש לאחסן במקום קריר ויבש, הרחק 

מאור ישיר.

*לצורך שמירה על טריות המוצר האריזה 

מכילה שקיק לבן עם חומר גרנולרי סופח 
חמצן, אין לצרוך שקיק זה.

תאריך תפוגה ומספר אצוות ייצור מוטבעים 
בצד שמאל של האריזה.

יבואן ומשווק: וטמרקט בע"מ, דרך החורש 
23 א.ת. חבל מודיעין, שוהם.

www.vetmarket.co.il – 03 9393000
תעודת היתר מספר 521 מהאגף לפיקוח על 

 מזון לבעלי חיים, משרד החקלאות. 
 QINGDAO YALUTE FOODS CO.,LTD :יצרן

reg.No 3700PF024, סין

 פודיס נגיסי כבש
חטיפי מזון משלים רך לכלבים בוגרים

LA03 / 48000009

Reseal to help maintain freshness

Фудис – Вкусные мясные 
лакомства, которые можно 
давать в любое время, для 
помощи в дрессировке 
или как вкусная добавка к 
еде. Лакомства сделаны из 
натуральных ингредиентов 
без злаков и клейковины без 
добавления искусственных 
ароматизаторов или цвета.

Пищевая ценность
Баранина 52%, Содержание
Баранины 35.5%, глицерин 4%, 
сорбит 3%, растительный белок 
5%, соль 0.5%.

Состав
белок 40%, жир 6%, волокно 0.5%, 
зола 3%, влажность 25%.

Инструкция по кормлению  
Можно давать лакомства 
своим питомцам несколько 
раз в день, в соответсвии их 
размерам. Перекармливание 
не рекомендуется.

חטיפי פודיס הינם חטיפים בשריים טעימים 
במיוחד המתאימים למתן כפינוק בכל זמן 

רצוי, לסיוע באילוף או כתוספת טעימה 
לארוחה. החטיפים עשויים עם מרכיבים 

טבעיים ללא דגנים וללא גלוטן, ללא תוספת 
 חומרי טעם או צבע מלאכותיים. 

מרכיבים
כבש 52%, מוצרים ממקור כבש 35.5%, 

גליצרין 4%, סורביטול 3%, חלבון צמחי 5%, 
מלח 0.5%.

הרכב
חלבון 40%, שומן 6%, סיבים גולמי 0.5%, 

אפר גולמי 3%, לחות 25%.

הוראות האכלה
ניתן לתת מספר חטיפים ביום לפי הרצון 

 ובהתאם לגודל הכלב. 
מומלץ להימנע מהאכלת יתר.

לא למאכל אדם

 Production Date,
 Best Before &
Batch Number

משקל נקי: 100 גרם


