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Ens cal pinso per gats
De:

Societat Proetectora d'Animals de Mataró (info@protectoramataro.org)

Para:

lalulin67@yahoo.es

Fecha: jueves, 16 de julio de 2015 21:54 CEST

Necessitem pinso. Juliol de 2015.

Visualitza-ho en el teu navegador

Amics,
Ara mateix, anem molt justos de menjar pels
gats. Necessitem donacions de pinso.
De pinso de cadell encara anem tirant, però de pinso pels gats adults
de la gatera estem sota mínims.

Els gats, en ser molt delicats,
necessiten un pinso de qualitat
mitjana-alta per evitar malalties
o, senzillament, perquè no que
deixin de menjar.
Aquí teniu un llistat de marques
de qualitat mitjana-alta que

Royal Canin- Acana - Advance de
Affinity - Hill's - Iams- Libra de AffinityPurina Pro Plan- Hill's Science Plan Hill's Science - Nutro Natural- Choice
- Orijen - Porta 21 - Purizon Sanabelle - Smilla- April- Tonus Taste of the Wild - Ultima de AffinityAnimonda - Almo Nature - Applaws -
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serien les ideals per evitar
aquests problemes.

Cat Chow - Eukanuba - Greenwoods
- Trainer - Kattovit

Ens ajudeu?
Voleu portar pinso als nostres refugis?
Moltes gràcies per ajudar els nostres gats!

REFUGI DE CAL PILÉ. Ctra. NII, km 648,4 08301 · Mataró (BCN) T. 687 97 60 37
CAAC MATARÓ. C/ Galícia, s/n 08303 · Mataró (BCN) T. 93 756 22 69
SERVEIS CENTRALS. C/ Sant Cugat, 102-10408302 · Mataró (BCN) T. 93 756 60 66

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació del tot confidencial sotmesa a
secret professional, la divulgació de la qual queda prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest
missatge per error, li preguem que ens comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva
destrucció. Segons allò que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que figuren en
aquesta comunicació són incloses en un fitxer automatitzat propietat de la Societat Protectora d’Animals de
Mataró..Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podran dirigir-se en qualsevol moment
a aquesta entitat en el domicili ubicat a Ctra. NII Km 648,4 ,08301 de Mataró, Barcelona .
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