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Leeftijd in maanden

GROOT
25-50 kg

MEDIUM
10-25 kg

KLEIN
5-10 kg

IDEAAL
GEWICHT

Het eerste levensjaar van uw pup is het belangrijkste, daarom hebben we deze handige gids

samengesteld om u bij die eerste maanden te begeleiden. Als u behoefte hebt aan meer

informatie of advies, raadpleeg dan onze nieuwe website die helemaal aan pups is gewijd:

www.MyHillsPuppy.com.

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van alles wat uw pup nodig heeft tijdens de

groei, kunt u zich aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Deze staat

boordevol met nuttige informatie en handige tips. Bovendien wordt u op

de hoogte gehouden van speciale Hill’s aanbiedingen en online promoties.

Meld u vandaag nog aan en u doet meteen mee met onze maandelijkse

prijstrekking waarbij u een jaar lang Hill’s voer kunt winnen, of één van de

andere prijzen.

Registreer u vandaag nog online op www.MyHillsPuppy.com

Puppy website

We weten dat u volledig bent toegewijd aan uw pup,

daarom hebben we een website die ook 100% is

toegewijd aan pups. Ga naar www.MyHillsPuppy.com en u

vindt alles wat u weten moet over de verzorging van uw

pup. Van artikelen over gezondheid tot fantastische

online aanbiedingen. Bovendien kunt u er

verhalen en foto’s uitwisselen met andere

dierenliefhebbers.

Naam van de pup:

Geboortedatum:

Gefeliciteerd met uw nieuwe huisdier!

Als uw pup een Hill’s pup is, 
krijgt hij de allerbeste start van het leven
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