קולר לד מאיר להגנה על הכלב שלך

יותר מ 100,000 -כלבים נדרסים מידי שנה
 30,000כלבים אבדו לבעליהם רק השנה בארץ!
אל תיכנסו לסטטיסטיקה!
באמצעות אביזר פשוט תוכלו להגן על הכלב שלכם!
קולר מהפכני שכבש את ארצות הברית ומנע כבר מאות אלפי
תאונות בכבישים בלילה הגיע לארץ!

קולר בעל נורות לד מאירות בחושך,
כך שהנהגים לא יפספסו את הכלב שלכם.

אביזר חובה לכל מי שאוהב את הכלב שלו

רכשו עכשיו במחיר מבצע

זה עובד נהדר אני יכולה
לראות את הכלב שלי
בטיולים מאוחר בלילה!

הקולר מאוד נוח לכלב
שלי הוא התרגל אליו
מהר,ממליץ בחום!

מיכל אזורר
יהוד

דוד מנחם
גבעת המבתר

הזמנתי  2כאלה ל2-
הכלבים שלי ,זה נראה
עליהם מעולה ,מעכשיו אני
יכול להיות בטוח כשאני
משחרר אותם בשטח שלא
ייעלמו לי בלילה

בתור מאלף כלבים שמכיר
את רוב סוגי הקולרים
אפשר להגיד שהקולר הזה
מהאיכותים ביותר ,עמיד
וחזק ,כבר הצעתי אותו
ללקוחות שלי

שלמה ישראל
תל אביב

מוטי אוחיון
אריאל

אור  LEDעטוף בבד שכבה כפולה
קליפס סגירה חזק

ברזל חזק סגור ֹ360°

עמידות גבוהה,
אפילו בתוך מים

חומר עשוי מנילון

איזה צבע מתאים לכלב שלך?

צהוב

אדום

כתום

כחול

ורוד

שחור

ירוק

מחיר מבצע:
במקום ₪ 89.90

רק ₪ 74.90

 100%אחריות
לא מרוצה?
עד  30יום החזר כספי מלא

רכישה בטוחה

באמצעות הטכנולוגיה
המתקדמת ביותר

משלוח חינם
זמן אספקה עד  14ימי עסקים
משלוח חינם עד הבית

 10%מכל קניית הקולר נתרם לעמותת  S.O.Sחיות
עמותה שפועלת למעלה מ 37-שנים להצלתם ולרווחתם של כלבים וחתולים
חסרי בית .ברכישת הקולר אתם מסייעים לעמותה להציל ולעזור לבעלי החיים.

רכשו כעת בכרטיס אשראי
פרטי עסקה
בחרו את המידה הרצויה:
•XL 52-60 cm
•L 45-52 cm
•M 40-48 cm
•S 35-43 cm

סה"כ 74.90 :ש"ח

לפרטים ורכישה טלפונית חייגו 053-7701210

SnoopyDog
קולר לד מאיר להגנה על הכלב שלך
צרו קשר
ראובן נג'ר
טלפון053-7701210 :
דוא"לsnoopydog@gmail.com :

שם מלא:

דוא"ל:

טלפון:

נושא:
ההודעה שלך:

נשמח לתת שירות

שליחה

אילה עיצובים

