
Het is leuk. Het is lekker. Het is de uitdaging die je hond nodig heeft!
Nina Ottosson Activiteitspellen gaan verveling tegen, helpen destructief 

gedrag verminderen & stimuleren de hersenen van je hond. Het is 
verstoppertje spelen met voer, en honden houden hiervan. 

Stimuleer de hersenen van 
je hond & stop verveling
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Made In The USA

Satisfies
Chewing
Instinct

Natural Rawhide
& Durable Strength

NewHide™
Is Better
Than 
Rawhide

Treat Tumble™ 
67326
Small - Kunststof
Diameter 10,5 cm

Treat Tumble™ 
67327
Large - Kunststof
Diameter 13 cm 

Dog Smart™ 
67331
Kunststof - Eén maat
Diameter 27 cm, hoogte 3,5 cm

Dog Smart™ 
67336
Composiet - Eén maat, 
Diameter 23 cm, hoogte 6 cm

Perfect om huisdieren te stimuleren en 
voor te bereiden op uitdagende spellen.

• Training voor lichaam en geest
• Hulp bij gedrag & gewichtsproblemen

• Versteviging van de band met je huisdier

Vul met snacks

poot & neus 
vriendelijke cups 
zodat de verborgen 
snacks gevonden 
kunnen worden!

snacks komen hieruit

Niveau



Treat Maze™ 
67575
Kunststof - Eén maat
Diameter 18 cm, hoogte 6 cm 
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Dog Hide N’ Slide™ 
67338
Composiet - Eén maat
33 x 33 cm, hoogte 5 cm

Dog Brick™ 
67333
Kunststof - Eén maat
31,5 x 21 cm, hoogte 4 cm

Combineer handelingen om snacks 
op verschillende manieren te vinden.

Vul met snacks

Snacks komen hieruit

Snacks gaan hierin

• Training voor lichaam en geest
• Hulp bij gedrag & gewichtsproblemen

• Versteviging van de band met je huisdier

Schuif de schijven open
ontdek de verborgen snackkamers!

Plaats snacks onder 
cups om de uitdaging 
te verhogen

Dog Tornado™ 
67332
Kunststof - Eén maat
23,5 x 18 cm, hoogte 7 cm

Dog Pyramid™ 
67328
Large - Kunststof
Diameter 16 cm 

Dog Pyramid™ 
67329
Small - Kunststof
Diameter 11 cm

Vul met snacks
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Niveau



Dog Worker™ 
67337
Composiet – Eén maat
Diameter 34,5 cm, hoogte 5 cm

Dog Twister™ 
67335
Kunststof – Eén maat
Diameter 34,5 cm, hoogte 5 cm

Dog Casino™ 
67334
Kunststof – Eén maat
31,5 x 26 cm, hoogte 4,5 cm

• Training voor lichaam en geest
• Hulp bij gedrag & gewichtsproblemen

• Versteviging van de band met je huisdier

Snacks gaan hierin

Draai de botjes om 
lades te blokkeren

Daag je hond uit door een volgorde van 
handelingen te vragen voor elke snack! 

Schuif cups & draai 
FLippers om snacks 
te ontdekken
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Niveau


