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GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

GROOT IN 
DISTRIBUTIE 
EN SERVICE. 
Van Ree wil haar klanten 
snel en goed van dienst zijn. 
Daarvoor kunt u altijd contact 
opnemen met de verkoop 
binnendienst. Mocht er 
bijvoorbeeld onverhoopt een 
artikel niet leverbaar zijn, dan 
krijgt u een passend alternatief 
aangeboden. Bijorders 
die na 10:00 uur geplaatst 
worden, voegen we toe aan 
de eerstvolgende nieuwe 
order. Wij zien uw orders graag 
tegemoet! 

10.000 vierkante meter 
met meer dan 14.000 
producten. Food en non-
food, niet alleen voor 
katten en honden, 
maar ook voor vissen, 
vogels en knaagdieren. 
U heeft dus aan één 
adres genoeg voor ál 
uw inkopen!

GROOT 
VOOR 
ALLE
DIEREN.
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TAS CORSICA 2 IN 1
Of het nu op reis is of op weg naar de 
dierenarts, maak het transport van uw 
hond of kat zo stressvrij mogelijk. Deze 
transporttas van Nobby is gemaakt van 
duurzaam microfiber en is makkelijk 
schoon te maken. Door de bovenste 
mesh-inzet kan er verkoelende lucht 
rond je trouwe viervoeter circuleren en 
laat de kop van het dier uitsteken. Het 
heeft 4 extra vakken en een insteekhoes 
om de naam in te plaatsen. Verder is 
de tas uitgerust met een karabijnhaak 
om aan te lijnen en een verwijderbaar 
omkeerbaar kussen. De tas heeft lussen 
voor bevestiging aan de autostoel of aan 
een trolley. Voor gemakkelijk transport 
heeft hij stevige handgrepen en een 
onderstel van metalen voetjes. 

Dankzij de lange ritssluiting is hij te 
gebruiken als tas maar ook als kussen 
en bed. De afmetingen zijn 44 x 35 x 
33 cm. Verkrijgbaar in roestrood.

COZIE POCKETZ
Dit vrolijke speeltje van Kong, gemaakt 
van heerlijk zacht pluche, is fantastisch 
om mee te spelen! Deze vos, stinkdier, en 
bever komen met twee pieper balletjes. 
Er zit een vakje in waar u een van de 
balletjes in kunt doen, zo wordt het een 
leuk speeltje met een pieper. Liever wat 
minder geluid om u heen? Ook zonder 
pieper is het speeltje erg leuk, door het 
ritselpapier dat door het hele lichaam 
verwerkt zit. In het vakje kunnen ook 
snoepjes verstopt worden, waardoor het 
speeltje een leuke puzzel wordt. 
Lengte: 24 cm.

KOEKJES 3 IN 1 
Smaakvolle, natuurlijke en glutenvrije koekjes 
voor de hond van PF Petfoods. Natuurlijk en 
effectief door de unieke kruidenmixen. De 
aanwezige vezels bevorderen de spijsvertering 
en zorgen voor een goede darmflora en 
bacteriën in de darm. Verkrijgbaar in 250 
en 500 gram.

Blaf & relax
Rustgevend en helpt te ontspannen. Bevat 
o.a. valeriaan, ginseng, salie, haverstro, 
passiebloem en rozemarijn. De combinatie 
van natuurlijke ingrediënten helpt de hond 
te ontspannen bij spannende- en stressvolle 

situaties. 

Vlo & Teek knoflook
Met de natuurlijke werking van 
de unieke knoflook kruidenmix. 
Ondersteunt afweer, huid en vacht. 
Een unieke kruidenmix formule 

met o.a. knoflook, zwart 
komijnzaad, fenegriek 
en hop.

ART.NR.: 0763991

ART.NR.: 0736336, 0736335, 0736334

ART.NR.: 0302032, 0302034, 0302036, 0302038

BIJ VAN REE!
NIEUW! UNIEKE KRUIDENMIX FORMULE

 GLUTENVRIJ EN PLANT BASED

NIEUW!

NIEUW!

R

NIEUW!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=0763991&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0302032%2C+0302034%2C+0302036%2C+0302038%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0736336%2C+0736335%2C+0736334%5D&btnSubmit=Zoeken


Nobby 
Hengel met flos
Met belletje. Afmetingen 46 cm + 44 cm. Verpakt per 
3 stuks. Per stuk vanaf 1.37 1.10

ART.NR.: 1680314

Nobby 
Vogelschommel/speelgoed
Met houten blokjes en katoenen flosjes, voor 
papegaaien en grote parkieten. Afmetingen 50 x 13 cm. 
Per stuk 9.46 7.57

ART.NR.: 2331684

Nobby StarSnack 
Dental hondensnacks
1. Dental Sticks, verkrijgbaar in maat mini t/m groot. 
Verpakt per 4 stuks. Per stuk vanaf 3.57 2.86
2. Dental Brush, met kip. Inhoud per stuk 15 gram. 
Verpakt per 300 stuks. Per stuk 0.18 0.15

ART.NR.: 0369768, 0369766, 0369769,
 0369767, 0350484

NOBBY
OP DEZE PAGINA’S

20%
KORTING!
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In veel gevallen is tandplak de oorzaak van gebitsproblemen. Waar tandplak relatief gemakkelijk te verwijderen is door goede verzorging van het gebit, kan tandsteen alleen verwijderd worden door het onder algehele verdoving van de tanden af te schrapen. Tandplak kan zorgen voor ontstoken tandvlees, wat zich weer kan uitbreiden en op de lange termijn kan leiden tot ernstige klachten, zoals verlies van tanden en kiezen of zelfs ontstekingen aan vitale organen. Het is daarom belangrijk het gebit van huisdieren schoon te houden. RON

WEETJE VAN
TRENDWATCHER

Nobby 
Tandenborstel en tandpasta
Ook verkrijgbaar als set. Tandpasta is speciaal 
geschikt voor honden, inhoud 100 gram. 
Tandenborstels zijn ook verkrijgbaar voor om de 
vinger. Per stuk vanaf 1.37 1.10

ART.NR.: 0474881, 0474880, 0474883, 0474882

Nobby 
Puimsteen + houder
Perfect voor knagen en slijpen. 
Met vruchtaroma. Inhoud 3 stuks. 
Verpakt per 8 stuks. Per stuk vanaf 
1.72 1.38

ART.NR.: 3294054

Nobby 
Flostouwen
1. Flostouw blauw, lengtes 29 en 36 cm. Verpakt per 3 
stuks. Per stuk vanaf 5.02 4.02
2. Flostouw met tennisbal, verkrijgbaar in drie 
varianten. Assorti per 3 stuks geleverd. 
Per stuk vanaf 5.80 4.64

ART.NR.: 0774164, 0774166, 0767402, 0767400, 0767406

20%
KORTING!

1. 

2. 

R

20%
KORTING!

20%
KORTING!

20%
KORTING!

FRISSE 
& GEZONDE
TANDEN

Maand van het gebit

1. 

2. 

20%
KORTING!

EXTRA AANDACHT VOOR 
GEBITSVERZORGING
Gebitsproblemen bij huisdieren komen 
vaker voor dan u denkt. Daarom wordt 
er elk jaar in februari aandacht gevraagd 
voor dit probleem tijdens de Maand van 
de Gebitsverzorging. Maar natuurlijk 
verdient het gebit van uw huisdier ook 
de rest van het jaar alle aandacht. 
Bij ons vindt u alles wat u nodig heeft om 
het gebit van de hond, kat, knaagdieren, 
konijnen en vogels elke dag goed te 
verzorgen. Deze maand extra voordelig 
geprijsd!

20%
KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0474881%2C+0474880%2C+0474883%2C+0474882%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0369768%2C+0369766%2C+0369769%2C+0369767%2C+0350484%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0774164%2C+0774166%2C+0767402%2C+0767400%2C+0767406%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=3294054&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=1680314&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=2331684&btnSubmit=Zoeken


VOOR MAANDENLANG KAUWPLEZIER
Dit speeltje heeft tandverzorgende eigenschappen 
en is gemaakt uit speciaal behandelde nylon. Het 
afgekloven nylon vormt borsteltjes die op hun beurt 
zorgen voor een poetsende werking. De borsteltjes 
schuren langs de tanden waardoor ze het tandplak 
verwijderen.
De Tasty Bone heeft, in tegen stelling tot andere 
soortgelijke nylon kluiven, een door en door smaak, 
dus niet alleen de toplaag. Bij het kauwen komt 
er een aroma vrij die het kauwen voor uw hond 
nog aangenamer maakt. Het materiaal zal niet 
versplinteren. TastyBone heeft een kauwgarantie 
van 100 dagen, mits men de juiste kluif aan de 
juiste hond geeft.
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10%
 KORTING!

BioFood 
1. SchapenvetBonBons 
Niet alleen een heerlijke toevoeging aan de maaltijd 
voor de hond, maar ondersteunen ook de vacht, 
huid, weerstand en vertering. Verkrijgbaar in diverse 
smaakvarianten. Inhoud 80 stuks. Per stuk 3.99
2. Omega + Probiotica & Vlo & Teek
Inhoud 250 en 500 ml. Per stuk vanaf 3.95
3. Zalmolie Inhoud 250 en 500 ml. Per stuk vanaf 4.35
4. Vloeibaar schapenvet Inhoud 250 en 500 ml. 
Per stuk vanaf 3.95

ART.NR.: 0300280, 0300281, 0300282, 0300283, 0300284, 0300285, 
0300286, 0300288, 0300290, 0300291, 0300293, 0300294, 0302028, 
0302029, 0302030, 0302031

1.

PUUR, 
(H)EERLIJK
     GEZOND

DE VEILIGSTE 
KLUIF VOOR 
ELKE 
HOND!

TASTYBONE IS GETEST DOOR ZEER 
KRACHTIGE KAUWERS!

Tasty Bone 
Dental
1. Dental Bone, in de smaken raspberry & mint en cinnamon mint. Geschikt voor gemiddelde 
en grote honden. Per stuk 9.75 8.78
2. Dental Trio Bone, in de smaken peppermint en cinnamon mint. Maten S en L. Geschikt voor 
gemiddelde en grote honden. Per stuk 12.49 11.24

ART.NR.: 0385393, 0385391, 0385422, 0385423, 0385424, 0385425

2.
3.

4.

&

Deze 
unieke duurzame 

no waste verpakkingen 
zijn van gerecycled 
mono materiaal wat 

recyclebaar is!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0385393%2C+0385391%2C+0385422%2C+0385423%2C+0385424%2C+0385425%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0300280%2C+0300281%2C+0300282%2C+0300283%2C+0300284%2C+0300285%2C+0300286%2C+0300288%2C+0300290%2C+0300291%2C+0300293%2C+0300294%2C+0302028%2C+0302029%2C+0302030%2C+0302031%5D&btnSubmit=Zoeken
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Naturea Elements 
Hondenvoeding
Verkrijgbaar in de varianten Puppy, 
Adult en Fit & Senior. Inhoud zak 
2 en 12 kg. Per stuk vanaf 7.28

ART.NR.: 0140140, 0140141, 0140142, 
0140143, 0140144, 0140145

ONZE 6 
ZEKERHEDEN.

1. ZEKER VAN 
 SERVICE

2. ZEKER 
 PERSOONLIJK 
 CONTACT

3. ZEKER KEUZE

4. ZEKER 100% 
 TEVREDENHEID 

5. ZEKER EEN 
 GOEDE PRIJS

6. ZEKER 
 VAKKUNDIG

VERSE VIS EN VERS VLEES
Naturea behoort tot het super premium 
segment en is een exclusief alternatief 
voor bestaande A-merken die onvoldoende 
bijdragen in de marge. Verse vis en vers 
vlees is het belangrijkste ingrediënt bij 
Naturea, waarbij alle verse ingrediënten 
binnen 24 uur worden verwerkt. 

Daarnaast is het vrij van kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen en vrij van 
antioxidanten. Naast het assortiment 
droogvoer voor hond en kat heeft 
Naturea een heerlijke serie natvoer en 
snacks ter beschikking om het menu van de 
hond en de kat compleet te maken.

• EXCLUSIEVE GEBIEDS-  BESCHERMING
• PRIJS-BESCHERMING

• HOGE MARGE

WORD 
OOK NATUREA 
DEALER!

YEARS

YEARS

De Beste flexi®  
Lijn Ooit

XTREME 
E X T R E E M  S T E R K ,  M E T  E X T R A  R O B U U S T  T A P E

50 JAAR ROLLIJNEN GEPRODUCEERD IN DUITSLAND

U I T V I N D E R*  V A N  D E  R O L L I J N  –  S I N D S  19 7 3
*) De eerste bruikbare en massaal geproduceerd rollijn was uitgevonden en ontworpen door Manfred Bogdahn in 1972.  

Een jaar later heeft hij het merk flexi® opgezet en leverde wereldwijd de eerste flexi rollijnen.

www.flexi.de/nl

ART.NR.: 0669656, 0669658, 0669660, 0669654, 0669662

Informeer naar de mogelijkheden in 
uw regio: neem contact op met een van 
onze vertegenwoordigers of met 
de verkoop binnendienst: 
verkoop@vanree.nl.

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0669656%2C+0669658%2C+0669660%2C+0669654%2C+0669662%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0140140%2C+0140141%2C+0140142%2C+0140143%2C+0140144%2C+0140145%5D&btnSubmit=Zoeken


Sanal 
Home is where my... is 
Snacks op basis van calcium voor de kat, hond en 
knaagdier in een leuk hartvormig blikje. Verpakt 
per 6 stuks. Per stuk 2.63 2.10

ART.NR.: 1370489, 0370246, 3295548
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Hallo, daar zijn we weer!
Mijn naam is Ron, dé 
Trendwatcher van 
groothandel Van Ree. 
Elke maand zet ik, 
samen met mijn Duitse 
Dog Luna, de leukste 
noviteiten omtrent 
dierbenodigdheden voor 
u op een rijtje. 

RON
TRENDWATCHER

Nieuwsgierig geworden? 
Check dan ons Youtube-
kanaal en/of meld u aan 
voor de nieuwsbrief!

Trendwatcher Van Ree

Inschrijven nieuwsbrief

25%
 KORTING!

20%
 KORTING!

HAAL DE GEUR VAN DE 
CANADESE BOSSEN
IN HUIS! 

OP ALLE 
INTERSAND CLASSIC 
KATTENBAKVULLING

10%
 KORTING!

Intersand 
Classic 
Verkrijgbaar in de geurloos, lavendel, baby poeder 
en dennenbos. Inhoud 7 en 14 kilo. 
Per stuk vanaf 8.55 7.70

ART.NR.: 1510407, 1510416, 1510421, 1510422, 1510426

NATUURLIJK, 
EFFICIËNT EN EFFECTIEF
De Intersand Classic kattenbakvulling 
Dennenbos levert goed werk als het gaat 
om een schone kattenbak. Het bestaat uit 
natuurlijk bentoniet, een hoogwaardige 
klei die zich kenmerkt door een zeer goed 
absorptievermogen. Zo wordt vloeistof 
binnen enkele seconden gebonden. 
Daardoor ontstaan stabiele, stevige 
klonten die u makkelijk met een schepje 
uit de kattenbak kunt halen. 

Daarnaast helpt het onaangename 
geurtjes te verminderen. De subtiele 
geur van dennenhout draagt bij aan een 
aangename kamergeur zonder de kat te 
storen. De klonterende kattenbakvulling 
is stofvrij zodat er geen stofwolken bij het 
vullen ontstaan en er geen afzettingen 
rond het toilet van de kat ontstaan. Dit 
zorgt voor extra veel hygiëne.

VALENTIJNSDAG
Op 14 februari is het dé dag om 

de liefde voor uw huisdier te vieren. 
En hoe kunt u dit het beste doen? 

Door een lekkere traktatie te 
geven volledig in stijl.

Fijne Valentijnsdag!

25%
 KORTING!

Schesir 
Kattenvoeding Valentijn 
Inhoud 3 x 50 gram. Verpakt in display 
met 30 stuks. Per stuk 2.13 1.60

ART.NR.: 1200983 (VE30)

The Dog Cuisine 
Treatz Valentine 
Hondensnacks in Valentijn Limited Edition.  
Per stuk 1.87 1.40

ART.NR.: 0310694, 0310695, 0310696, 0310697

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1510407%2C+1510416%2C+1510421%2C+1510422%2C+1510426%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0310694%2C+0310695%2C+0310696%2C+0310697%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=1200983&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370489%2C+0370246%2C+3295548%5D&btnSubmit=Zoeken


Honden kunnen vlooien krijgen tijdens een wandeling, spelen in het park of zelfs 
in de achtertuin. Als je vlooien op je hond ziet, zijn er waarschijnlijk al vlooieneitjes, 
larven en poppen in je huis.

5% van de vlooien zit namelijk op je hond en 95% bevindt zicht in de leefomgeving 
van je hond. FRONTPRO doodt vlooien voordat ze eitjes kunnen leggen en helpt om 
je huis vlo-vrij te houden.

PRO TIP

FRONTPRO komt in 4 makkelijke 
doseringen en is geschikt voor 
honden vanaf 8 weken oud die 
tenminste 2 kg wegen.

DOSERING VAN HONDEN 
EN PUPPY’S 

HONDEN

HONDEN

HONDEN

HONDEN

2-4 kg

>10-25 KG

>4-10 KG

>25-50 KG DOODT 
VLOOIEN

DOODT 
TEKEN

KAUWTABLET

NIEUW

FLEA & TICK
PROTECTION.

NIEUW van de makers van

KAUWTABLETTEN

ZORGELOOS SAMEN
FRONTPRO kauwtabletten voor honden (Afoxolaner). Ter behandeling van vlooien- en tekeninfestaties. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Milde gastro-intestinale effecten 
(braken, diarree), jeuk, lethargie, anorexie en neurologische symptomen (convulsies, ataxie en spier tremoren) zijn zeer zelden gemeld, zijn zelflimiterend en van korte duur. Vraag voor behandeling van puppy’s jonger dan 8 weken en/
of van honden die minder dan 2 kg advies aan de dierenarts. Dosering: 2,7-7mg/kg lichaamsgewicht. Vrij verkrijgbaar. EU/2/19/240/001-016 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, DUITSLAND. Voor vragen 
bel: +31 20 799 69 50.

KAUWTABLETTEN

BESCHERMING
VLOOIEN & TEKEN 
LEKKERE, MAKKELIJKE,
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ALLE AANBIEDINGEN GELDEN IN DE GEHELE MAAND FEBRUARI 2023. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW. ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. WIJ BEZORGEN DOOR HEEL NEDERLAND. 
U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE ‘WINKEL’.DEZE FOLDER IS MET ZORG SAMENGESTELD. ER KUNNEN ECHTER GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DE GENOEMDE GEGEVENS EN NIETS UIT DEZE FOLDER 
MAG VERMENIGVULDIGD OF OVERGENOMEN WORDEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN VAN REE BV.

OPENINGSTIJDEN CASH & CARRY
MAANDAG  08:00 TOT 20:00 UUR
DINSDAG  08:00 TOT 16:00 UUR
WOENSDAG  08:00 TOT 20:00 UUR
DONDERDAG  08:00 TOT 16:00 UUR
VRIJDAG  08:00 TOT 20:00 UUR
BASISWEG 48, 1043 AP AMSTERDAM 

LEVERINGEN VANAF:
€ 250,- (EXCL. BTW) 

 

OPENINGSTIJDEN KANTOOR: 
MAANDAG T/M VRIJDAG 08.30 - 17.00 UUR
TEL:  020 44 86 450

BASISWEG 48, 1043 AP AMSTERDAM 
WWW.VANREE.NL

CASH & CARRY MA, WO & VR GEOPEND TOT 20.00 UUR

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

Honden kunnen vlooien krijgen tijdens een wandeling, spelen in het park of zelfs 
in de achtertuin. Als je vlooien op je hond ziet, zijn er waarschijnlijk al vlooieneitjes, 
larven en poppen in je huis.

5% van de vlooien zit namelijk op je hond en 95% bevindt zicht in de leefomgeving 
van je hond. FRONTPRO doodt vlooien voordat ze eitjes kunnen leggen en helpt om 
je huis vlo-vrij te houden.

PRO TIP

FRONTPRO komt in 4 makkelijke 
doseringen en is geschikt voor 
honden vanaf 8 weken oud die 
tenminste 2 kg wegen.

DOSERING VAN HONDEN 
EN PUPPY’S 

HONDEN

HONDEN

HONDEN

HONDEN

2-4 kg

>10-25 KG

>4-10 KG

>25-50 KG DOODT 
VLOOIEN

DOODT 
TEKEN

KAUWTABLET

NIEUW

FLEA & TICK
PROTECTION.

NIEUW van de makers van

KAUWTABLETTEN

ZORGELOOS SAMEN
FRONTPRO kauwtabletten voor honden (Afoxolaner). Ter behandeling van vlooien- en tekeninfestaties. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Milde gastro-intestinale effecten 
(braken, diarree), jeuk, lethargie, anorexie en neurologische symptomen (convulsies, ataxie en spier tremoren) zijn zeer zelden gemeld, zijn zelflimiterend en van korte duur. Vraag voor behandeling van puppy’s jonger dan 8 weken en/
of van honden die minder dan 2 kg advies aan de dierenarts. Dosering: 2,7-7mg/kg lichaamsgewicht. Vrij verkrijgbaar. EU/2/19/240/001-016 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, DUITSLAND. Voor vragen 
bel: +31 20 799 69 50.

KAUWTABLETTEN

BESCHERMING
VLOOIEN & TEKEN 
LEKKERE, MAKKELIJKE,
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INTRODUCTIE
ACTIE*

10%
 KORTING!

*Inclusief een gratis start pakket aan POS 
materiaal! Vraag uw vertegen-

woordiger of onze verkoop 
binnendienst.
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ART.NR.: 0444165, 0444166, 0444167, 0444168

FRONTPRO

IS IN MAART

TE ZIEN OP TV!

https://www.vanree.nl/hond-s-2-4-kg-3-tabletten-p53967.html?zoek=0444165%200444166%200444167%200444168



