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52 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία
Η εταιρεία Ντοναλτ κατά την διάρκεια των 52 χρόνων πορείας της εδραιώθηκε και
στηρίχθηκε σε 5 βασικούς στρατηγικούς πυλώνες.
Γράφει ο Γιάννης Πουλιάκας

1) Επιχειρηματικότητα:
Επιδιώκουμε διαρκώς την επίτευξη εξαίρετης
απόδοσης στη δουλειά μας.
2) Απλότητα:
Αφήνουμε στην άκρη, καθετί περιττό και κρατάμε την ουσία σε ότι κάνουμε.
3) Ευελιξία:
Προσαρμοζόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις της οικονομίας και
της αγοράς.
4) Ακεραιότητα:
Κάνουμε πάντα το σωστό με ειλικρίνεια και
συνέπεια προς τους συνεργάτες μας.
5) Ομαδικότητα:
Στηρίζουμε ενεργά και θετικά τους συνεργάτες μας έτσι ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητές τους.
Έτσι λοιπόν η ποιότητα, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές έχουν καθιερώσει την Ντόναλτ
ως μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου προμηθειών, pet-shop. Η επιτυχής πορεία
της εταιρείας συνεχίζεται δυναμικά και μέσω οικονομικής κρίσης στηρίζοντας τον κάθε ιδιοκτήτη

pet-shop και μέσω αυτού και τον κάθε ιδιοκτήτη
κατοικίδιου. Μέρος της πολυετούς εταιρικής φιλοσοφίας είναι και η συμμετοχή της εταιρείας σε
περιβαλλοντικές ενέργειες, εδώ και 12 χρόνια
η Ντόναλτ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης φροντίζοντας ώστε όλες οι συσκευασίες
της να είναι ανακυκλώσιμες και φιλικές προς το
περιβάλλον. Επίσης, έχοντας κοινωνική συνείδηση απέναντι στα αδέσποτα ζώα και σεβόμενη την
προσπάθεια που καταβάλουν τα φιλοζωικά σωματεία για τη διάσωσή τους η Ντόναλτ βρίσκεται
στο πλευρό τους προσφέροντας την έμπρακτη
υποστήριξή της.
Εκτός από τα προϊόντα εργοστασίου μας σήμερα
τα μεγαλύτερα εργοστάσια από όλο τον κόσμο
εμπιστεύονται την Ντόναλτ για την διακίνηση των
εμπορευμάτων τους στην Ελληνική αγορά.
Οι εταιρείες αυτές είναι: Raff, Dado, Puik,
Stefanplast, Men for san, Dogness, Sanal,
Natural, Imac, Grainea, Magic sand, Doggy
dolly, Άμμος Q, Acc, Everest, Plospan κλπ.

«Η ποιότητα, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές
έχουν καθιερώσει την Ντόναλτ
ως μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες
του κλάδου προμηθειών, pet-shop»

Θα μας βρείτε στην έκθεση

Pets Today 2014
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Προϊόντα εργοστασίου μας
Α) Κλουβιά και αξεσουάρ αυτών.
Σαν το παλιό καλό κρασί. Διαχρονικά Ελληνικά κλουβιά
υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Η ποιότητα των κλουβιών μας όπως και των αξεσουάρ αυτών παραμένουν σταθερά άριστα προϊόντα που από την αντοχή τους και μόνο
προσφέρουν στον καταναλωτή τεράστια οικονομία.
Β) Μείγματα ωδικών πτηνών.
Η Ντόναλτ ήταν από τις πρώτες εταιρείες του χώρου που
παρασκεύασε μείγματα εξειδικευμένα για κάθε κατηγορία ωδικού πτηνού, σύμφωνα με τις Ελληνικές καιρικές
συνθήκες αλλά και τις ανάγκες για μια σωστή διατροφή.
Η εμπειρία 50 χρόνων, η συνεχής παρακολούθηση της
αγοράς με καλλιέργειες νέων σπόρων, η αγάπη μας για τα
ωδικά πτηνά και η συνεχής έρευνα στην εξέλιξη της διατροφής των ωδικών πτηνών γέννησαν την Professional Mix.
Η Professional Mix κυκλοφορεί σε πάνω από 15 διαφορετικούς τύπους. Η τεχνογνωσία, η ποικιλία σπόρων και τα
σύγχρονα μηχανήματα δίνουν την δυνατότητα στην εταιρεία
Ντόναλτ να εκτελέσει την οποιαδήποτε προσωπική συνταγή
μείγματος σπόρων που επιθυμείται με την επωνυμία του
καταστήματός σας τυπωμένη πάνω στο σάκκο.

Raff
Η εταιρεία Valpet ασχολείται με τον τομέα τροφών για ζώα
συντροφιάς εδώ και 20 χρόνια. Το 2008 εξαγόρασε τη γνωστή εταιρεία Raff η οποία είχε ήδη καθιερωθεί στην αγορά
με πορεία άνω των 120 χρόνων. Η ποιότητα Raff όπως και
η αναγνωρισιμότητά της έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις της
Valpet αλλά και κύρος με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα η εταιρεία να αναπτυχθεί και σήμερα εκτός
του εργοστασίου της Raff να λειτουργεί και ένα από τα πιο
σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής ξηρών τροφών για σκύλους και γάτες. Η Raff είναι μία Super Premium σειρά και
οι καταναλωτές την εμπιστεύονται στην Ελλάδα σταθερά
παραπάνω από 50 χρόνια. Τα προϊόντα της αποτελούνται
από: αυγοτροφές, βιταμίνες, μαϊνοτροφές, στικς, τροφές για
ωδικά πτηνά και κατοικίδια ζώα, βιταμινούχα συμπληρώματα, χελωνοτροφές και ψαροτροφές. Ένα γεύμα με προϊόντα Raff είναι ότι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε
στο κατοικίδιό μας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Valpet που
ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων Raff με την γνώση
του, την εμπειρία του και το πάθος τους για τα ζώα συντροφιάς δίνουν αξία τόσο στην εταιρεία όσο και στον καταναλωτή. Οι πρώτες ύλες και οι καινοτόμοι τρόποι παρασκευής
καθιστούν τα προϊόντα Raff σαν ένα από τα καλύτερα της
παγκόσμιας αγοράς.

Dado
Ένα από τα εργοστάσια της Valpet που είναι ο παρασκευαστής της γνωστής σειράς Raff για ωδικά
πτηνά, παράγει και την γνωστή Super Premium
ξηρά τροφή για σκύλους και γάτες με την επωνυμία Dado. Για τους κτηνιάτρους και το εξειδικευμένο
προσωπικό που παράγει την Dado ο σεβασμός, η
αγάπη και η φροντίδα του ζώου συντροφιάς δεν είναι στόχος, είναι πραγματικότητα. Η Dado είναι μια
πλήρης και ισορροπημένη τροφή για σκύλους και
γάτες, εξειδικευμένη για κάθε φυλή ζώου όπως και
για κάθε στάδιο της ζωής τους. Για την παραγωγή
της Dado κανένα ζώο δεν έχει άμεσα ή έμμεσα
βασανισθεί ή υποβληθεί σε κανένα είδος πειραματισμού. Η Dado παράγεται με φυσικά συστατικά και
με μη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς όπως
έχει βεβαιωθεί και από την Greenpeace Γαλλίας.
Όλες οι τροφές Dado είναι μονοπρωτεϊνικές, περιέχουν αφυδατωμένο κρέας, σιτηρά χωρίς γλουτένη,
προβιοτικά και πρεβιοτικά, είναι εμπλουτισμένες με
Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6 λιπαρά, ενώ από γευστικότητα
καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό φίλο μας.

Stefanplast
Η Stefanplast ιδρύθηκε το 1964 από τον Antonio Stefani ο οποίος στις
αρχές της δεκαετίας του 60 είδε την τεράστια δυναμική που μπορεί να
έχει η χρησιμοποίηση πλαστικού στην καθημερινότητά μας. Μεταξύ των
πρώτων προϊόντων που κατασκεύασε ήταν το πλαστικό μπουκάλι, το
οποίο ήταν εντελώς καινοτόμο και μέσα από τα κέρδη αυτής της επένδυσης εφήρμοσε νέες τεχνικές και αναπτύχθηκε οργανωτικά. Σήμερα, η
Stefanplast απασχολεί 130 άτομα και στεγάζεται σε 5.000 τ.μ. έκτασης,
έχοντας πλέον σημαντικό μερίδιο αγοράς στα είδη κατοικίδιων ζώων όπως
και στα είδη κηπουρικής. Η συνολική παραγωγή φθάνει τους 13.000 τόνους που ισοδυναμεί περίπου με 20 εκατομμύρια τεμάχια ετησίως.
Οι αριθμοί αυτοί τοποθετούν την Stefanplast μεταξύ των κορυφαίων
ονομάτων της Ιταλίας στο χώρο παραγωγής πλαστικών ειδών. Οι σχεδιαστές της Stefanplast εργάζονται καθημερινά για τη δημιουργία προϊόντων
που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αυτών που τα χρησιμοποιούν. Τον
Ιούνιο του 2010 η εταιρεία έλαβε ISO9001:2008, ένα διεθνές πρότυπο
που εγγυάται ότι κάθε προϊόν έχει δημιουργηθεί με σεβασμό προς τους
κανονισμούς που καθορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Τα γνωστής ποιότητας κλουβιά μεταφοράς κατοικιδίων Culliver Iata είναι από τα λίγα που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά που πληρούν τις
προϋποθέσεις και τους κανονισμούς ενός ασφαλούς ταξιδιού με αεροπλάνο. Οι ποτίστρες και οι ταΐστρες για σκύλους και γάτες είναι άλλο ένα
εξειδικευμένο προϊόν άριστης ποιότητας και design. Οι λεκάνες γάτας με
κορυφαία την Furba η οποία έχει σχεδιαστεί για την πιο ξεκούραστη και
υγιεινή περιποίηση της γάτας αποτελεί άλλο ένα πρωτοποριακό προϊόν.
Τα δοχεία αποθήκευσης, οι βάσεις πάνας εκπαίδευσης και άλλα πολλά προϊόντα ολοκληρώνουν την ποικιλία που παράγει η Stefanplast με
αγάπη αποκλειστικά για τους μικρούς μας φίλους.
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Men for San
Η Men for San είναι μια σειρά από τα βασικά προϊόντα παραγωγής του
εργοστασίου Laboratorios Bilper Group που δραστηριοποιείται από το 1958
στην παραγωγή αρωμάτων, σαμπουάν, εντομοαπωθητικών και άλλων προϊόντων που αφορούν στην καθαριότητα και την περιποίηση τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων συντροφιάς. Τα προϊόντα παρασκευάζονται σύμφωνα
με τα πρότυπα ISO9001:2008 και ISO14000-2009 και επομένως παρέχουν
απόλυτη ασφάλεια και εγγύηση για κάθε εφαρμογή τους. Η ποικιλία των
προϊόντων Men for San ανέρχεται σε 100 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία
έχουν υποστεί φαρμακευτικό, κτηνιατρικό και χημικό έλεγχο. Εξάγονται σε
πάνω από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μερικά από τα πιο γνωστά προϊόντα
είναι: Σαμπουάν (υψηλής πυκνότητας και υπέροχων αρωμάτων για όλες τις
φυλές σκύλων), Εντομοαπωθητικά σκύλου – γάτας (κολάρα, σκόνη, σπρέϋ,
αμπούλες με βάση την σιτρονέλα), Κολώνιες: (σε πολλά υπέροχα αρώματα),
Ελκυστικό – Απωθητικό για την ούρηση του σκύλου και της γάτας. Καθαριστικά ματιών και αυτιών. Όλα τα προϊόντα είναι φυσικά και επιτρέπεται η
πώλησή τους σε pet-shop.

Dogness
Η Dogness Pet Products Co ιδρύθηκε το 1998
και σήμερα απασχολεί 800 ειδικευμένους εργάτες και 30 έμπειρους μηχανικούς, ενώ στεγάζεται σε χώρο 23.000 τ.μ. Η ταχύτατη ανάπτυξη
της εταιρείας οφείλεται στην άριστη ποιότητα
των προϊόντων της καθώς και στις ανταγωνιστικές της τιμές. Αυτό επετεύχθη διότι η εταιρεία
παράγει όλα τα εξαρτήματα των προϊόντων της
στα δικά της εργοστάσια. Η εταιρεία διαθέτει
ένα κέντρο ανάπτυξης προϊόντος, ένα κέντρο
δοκιμών, εργαστήριο παραγωγής εξαρτημάτων, εργαστήριο εκτύπωσης και εργαστήριο
συναρμολόγησης. Τα μοντέρνα σχέδια, οι ελκυστικές τιμές, ο προηγμένος εξοπλισμός και ο
αυστηρός έλεγχος ποιότητας έχουν δώσει την
δυνατότητα εξαγωγής του προϊόντος σε πάνω από 50 χώρες. Μερικά από τα
προϊόντα είναι: Περιλαίμια, λουριά, αλυσίδες, αναδιπλούμενο λουρί, σαμαράκια, κολάρα εκπαίδευσης κ.λ.π.
Η σειρά Dogness διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα πρώτων
υλών, τον εργονομικό σχεδιασμό και τα καινοτόμα υλικά παραγωγής τους.
Η σειρά Petler ξεχωρίζει για την ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων και για την οικονομική τιμή της σε σχέση με την ποιότητα.
Η σειρά αυτόματων οδηγών Freego έχει κατακτήσει την αγορά
λόγω του μοντέρνου σχεδιασμού τους, των πρωτοποριακών
χρωμάτων τους και της εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής.

Sanal
Η εταιρεία Nederma BV από το
1946 έως και σήμερα ασχολείται
με την παραγωγή συμπληρωμάτων
διατροφής για σκύλους, γάτες, κουνέλια, χάμστερ και ινδικά χοιρίδια. Η
Nederma είναι ο κατασκευαστής της
μάρκας Sanal η οποία πωλείται σε
περισσότερες από 40 χώρες σε όλο
τον κόσμο. Η ειδική μαγιά η οποία
χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων είναι πλούσια σε
βιταμίνες (Β1, Β2, Β6, Β12, Ε, βιοτίνη) και σε ιχνοστοιχεία (φώσφορος,
μαγνήσιο, ασβέστιο, ψευδάργυρος,
μαγγάνιο, χαλκός) διασφαλίζοντας
ένα λαμπερό και υγιές τρίχωμα και
κρατούν επίσης τα κατοικίδια σε
άριστη κατάσταση. Πέρα από αυτό
χάρη στην υψηλή γευστικότητα της
Sanal αυτά χρησιμοποιούνται και
σαν νόστιμη ανταμοιβή. Η παραγωγή των Sanal γίνεται σύμφωνα με τις
τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πιστοποίηση BRC, πράγμα που σημαίνει ότι η υψηλή ποιότητα Sanal είναι
εγγυημένη.
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Puik
Η Ντόναλτ όταν ιδρύθηκε ένα από τα βασικά της αντικείμενα ήταν η διατροφή ωδικών πτηνών και κατοικιδίων ζώων.
Αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να επιλέξει έναν μεγάλο
συνεργάτη του εξωτερικού που θα μπορούσε να καλύψει
όλες της τις ανάγκες σε σπόρους και μείγματα. Η Ολλανδική
εταιρεία Puik ήταν αυτή η οποία είχε την ποικιλία αλλά και
την τεχνογνωσία για να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Και η
επιλογή ήταν επιτυχής. Η Puik σήμερα θεωρείται ένα από
τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου με εκατοντάδες σπόρους και μείγματα που καλύπτουν και το πιο απαιτητικό κατοικίδιο ζώο και πτηνό.
Τα σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού, η σύγχρονη μονάδα συσκευασίας, το εξειδικευμένο προσωπικό, οι ιδανικές
συνθήκες αποθήκευσης, είναι αυτά που δίνουν στην Puik
την πρωτοπορία παγκοσμίως. Οι σάκοι των 25 κιλών ήταν
η κύρια συσκευασία των προϊόντων της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια και μετά τις αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, η εταιρεία προχώρησε και σε συσκευασίες του ενός
κιλού σε κάποια από τα προϊόντα της. Οι νέες συσκευασίες
που κυκλοφόρησαν το 2014 χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα των σπόρων και την ανταγωνιστική τους τιμή.
Σπόροι όπως το καναβούρι, η βρώμη, το λινάρι, το νίζερ
κ.λ.π. και μείγματα όπως κουνελοτροφές, παπαγαλοτροφές, χαμστεροτροφές, κελαϊδίνη κ.λ.π. είναι μερικά από τα
εκατοντάδες προϊόντα της Puik που κυκλοφορούν σε όλο
τον κόσμο.

Peletico
Η εταιρεία Peletico είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
εξόρυξης ορυκτών. Ανάμεσα στα άλλα της οικοδομικά κυρίως προϊόντα, ασχολείται και με την επεξεργασία μπετονίτη
άριστης ποιότητας που χρησιμοποιείται ως άμμος υγιεινής
για γάτες. Η Magic Sand διακρίνεται για την δημιουργία
γρήγορου και σκληρού σβώλου, την ασφαλή και εύκολη
χρήση, είναι φιλική προς το περιβάλλον, απορροφά τις
οσμές, είναι φυσικό προϊόν χωρίς σκόνη και έχει οικονομική
τιμή.

Natural
Σειρά Natural. Άλλη μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων
για σκύλους και γάτες. Κόκαλα φυσικής προέλευσης υψηλών προδιαγραφών για κάθε ράτσα σκύλου, χτένες, βούρτσες, πάνες και πολλά άλλα προϊόντα συμπληρώνουν την
ποικιλία προϊόντων της Natural. Για την Natural η σωστή
και υγιής διατροφή αποτελεί πρωταρχικό στόχο γι’ αυτό
και στα κόκαλα υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε κόμπους, σε
συμπαγή, σε ασβεστίου και σε γεμιστά με διάφορες γεύσεις. Κυκλοφορούν σε ατομικές συσκευασίες Ευρωπαϊκών
προδιαγραφών και σε συσκευασίες 25 τεμαχίων. Η σχέση
τιμής – ποιότητας των αξεσουάρ της Natural την καθιστούν
ανταγωνιστική έναντι πολλών άλλων εταιρειών.

Άμμος Q ωδικών πτηνών
Η άμμος αποτελεί ένα απαραίτητο προϊόν για ωδικά πτηνά που ζουν σε κλουβιά. Η επίστρωση του δαπέδου με άμμο προσφέρει προστασία από έντομα
και βακτηρίδια. Ως τροφή παρέχει την απαραίτητη ποσότητα ασβεστίου που
χρειάζεται το πτηνό και το βοηθά στη σωστή πέψη. Η Άμμος Q είναι φυσικό
προϊόν εμπλουτισμένο με λάδι ευκαλύπτου ή άρωμα γλυκάνισου και είναι
εμπλουτισμένη με φυσικό όστρακο. Κυκλοφορεί σε συσκευασίες των 2, 5, 10,
20 κιλών. Η Ολλανδική εμπειρία των ανθρώπων της Q αποτελεί εγγύηση για
την ποιότητα του προϊόντος.

Doggy Dolly

Grainea
Η εταιρεία Grainea ιδρύθηκε πριν 20 χρόνια από τον Ολλανδό Jos Rabin και έχοντας εμπειρία από την παραγωγή
τροφίμων για ανθρώπους επεκτάθηκε και στην παραγωγή
σνακς για ζώα συντροφιάς. Τα προϊόντα αγαπήθηκαν από τα
σκυλιά αλλά και τους ιδιοκτήτες τους διότι δεν παρασκευάζονται από ζωικά παράγωγα που έχουν φθηνό κόστος, αλλά
από 100% φυτικά προϊόντα. Έτσι, δεν λαμβάνουν τα σκυλιά
περιττό λίπος και ταυτόχρονα οι φυτικές ουσίες τα βοηθούν
στην υγεία και την εμφάνισή τους. Βασικά συστατικά είναι το
σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι και παράγωγα πατάτας, χωρίς
προσθήκη αλατιού, σάκχαρης και λίπους. Τα Grainea είναι
φυσικά, βιολογικά και χορτοφαγικά προϊόντα. Η μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και μεγέθη, το dentastick που καταπολεμά την οδοντική πέτρα καθώς και η πολύ ελκυστική
γεύση καθιστούν τα σνακ και τις λιχουδιές Grainea απαραίτητο για κάθε ράτσα και ηλικία σκύλου.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε επώνυμα ρούχα για σκύλους, από την εταιρεία Doggy Dolly. Ο
κορυφαίος σχεδιαστής Narisary που ασχολείται με τον σχεδιασμό ρούχων, η υψηλή τεχνολογία παραγωγής, οι υψηλές
προδιαγραφές των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται
καθιστούν την Doggy Dolly μία από τις κορυφαίες εταιρείες
του χώρου της.
Η Doggy Dolly δεν παράγει μόνο ρούχα, αλλά λανσάρει και
μόδα. Τα προϊόντα της εταιρείας αποτελούνται από: κοστούμια, παντελόνια, μπλούζες, πουλόβερ, σακάκια, αδιάβροχα,
καπέλα, κασκόλ, παπούτσια και τσάντες για σκύλους.
Για αγόρια και κορίτσια…

Everest
Σπιτάκια σκύλου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Τα Everest είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη
ακτινοβολία, στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, στα
κτυπήματα και είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον.
Κυκλοφορούν σε 4 διαφορετικά μεγέθη και τρεις διαφορετικούς μοντέρνους χρωματισμούς.

Acc

Imac
Η Imac εδώ και 40 χρόνια ασχολείται με την παραγωγή πλαστικών ειδών για ζώα συντροφιάς. Κύριο χαρακτηριστικό των
προϊόντων της είναι η Ιταλική ποιότητα και το Ιταλικό design.
Τα κλουβιά μεταφοράς, τα πιάτα, οι ποτίστρες, τα κλουβιά
για ωδικά πτηνά και τρωκτικά, οι λεκάνες γάτας είναι μερικά από τα προϊόντα της εταιρείας. Το σχεδιαστικό τμήμα της
Imac καθημερινά μελετά και κατασκευάζει ότι μπορεί να κάνει πιο άνετη την διαβίωση κάθε ζώου συντροφιάς.

Η ξηρά τροφή σκύλου - γάτας Acc παράγεται στην Ισπανία
και είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα του χώρου της.
Η άριστη ποιότητα σε σχέση με την τιμή της αποτελεί μια
οικονομική λύση για κάθε σκύλο και γάτα.
Η γεύση της, το υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και βιταμινών καθώς και η πλήρης σειρά για κάθε ηλικία και δραστηριότητα
σκύλου είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τροφής. Οι γατοτροφές σε δύο τύπους θα καλύψουν και την πιο απαιτητική
γάτα. Κυκλοφορεί σε συσκευασία 20 κιλών.

Άλλες εισαγωγές
Η Ντόναλτ ολοκληρώνει την γκάμα της με εισαγωγή ενυδρείων από Ευρώπη σε πολλά σχέδια, κλουβιά Κίνας για
όλα τα ωδικά πτηνά και κατοικίδια ζώα όπως και κονσέρβα
σκύλου – γάτας από Ιταλία σε διάφορες γεύσεις.

