Z przyjemnością informujemy, że dla wygody naszych Klientów uruchomiliśmy
platformę B2B Eco Life Group, pod adresem b2b.ecolifegroup.pl
Znajdziecie tam produkty wszystkich naszych marek, wraz z opisami i zdjęciami.
Aby w pełni korzystać z Platformy, należy się zarejestrować korzystając z formularza w zakładce
Rejestracja. Po weryfikacji danych przez nasz zespół, otrzymają Państwo pierwszy login i hasło,
umożliwiające pełne korzystanie z platformy.
Zalogowani użytkownicy mają dostęp do cen produktów, a także do informacji o wszystkich promocjach
oraz nowościach w naszej ofercie.
Poprzez platformę umożliwiamy naszym Klientom także ściąganie zdjęć i podstawowych opisów
produktów.
Zamawianie produktów to teraz tylko kilka prostych kroków i jest możliwe o każdej porze!

Dlaczego warto się zarejestrować?
Możliwość składania zamówień 24 h/dobę
Dostęp do informacji o wszystkich aktualnych promocjach
Aktualne ceny produktów
Brak konieczności wielokrotnego podawania danych do faktury
Natychmiastowa informacja o nowościach
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bez cukru, także w wersji bezzbożowej.

pod czterema markami: Tuffy, Silly Squeakers, Duraforce i Mighty.
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Skóra
HUNTER
-15%

Ubranka
HUNTER
-15%
tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042

-20% SKÓRA
miski HUNTER

• Bogata oferta misek dla psów i kotów
• Miski z melaminy, z wkładem ze stali
nierdzewnej
• Atrakcyjny design i wygoda użytkowania

Seria HILO

• Wykonana z miękkiego,
bardzo lekkiego 3D-Meshu
• Idealnie nadaje się do wody
• Bardzo łatwa w czyszczeniu
• Odblaskowe elementy zapewniają
bezpieczeństwo w każdych warunkach
• Dostępna w wielu atrakcyjnych kolorach

-15%
tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042
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Zee.dog płaszczyki
przeciwdeszczowe

• Doskonale chronią
przed deszczem
• Dwa atrakcyjne wzory
• Nie krępują ruchów psa
• Kompaktowe opakowanie
– łatwo zabrać
płaszczyk ze sobą
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tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042

Seria

NEOPRO -20%

• Wodoodporna
• Łatwa w czyszczeniu
• Odblaskowe i pastelowe
kolory
•Idealna do wody
i na plażę
•Dostępne szelki,
obroże i smycze

Breloki do kluczy

-20%

tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042

-15%

Smycze
zaciskowe

-20%

Bluza I’m not
wearing pants
• Zabawny napis

przyciągający uwagę

• Miękki i przyjemny
w dotyku materiał

• Bluza nie krępuje naturalnych
ruchów psa

• Specjalny otwór do

mocowania smyczy

Zee.bed legowisko

-20%

• Wykonane z pianki
strukturalnej

• Dopasowuje się do kształtu
ciała psa i dba
o jego kręgosłup

• Pokrycie z przyjemnej
w dotyku mikrofibry

• Łatwe do utrzymania
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w czystości
i antyalergiczne

Wszystkie drapaki
15% taniej

• Wytrzymałe materiały
• Drapaki dostosowane do aktywności
i charakteru kota
• W ofercie także specjalne drapaki
dla dużych ras
tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042
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MOKRA KARMA
DLA PSÓW

-10%

MOKRA KARMA
DLA KOTÓW

Bubeck

naturalnie
bez zbóż

MIZZI
Puszki dla kotów
marki Bubeck
dla prawdziwych

miłośników mięsa!

MOKRA KARMA
DLA PSÓW

MOKRA KARMA
DLA KOTÓW

produkowana jest ze świeżego
mięsa i najwyższej jakości
składników. Użycie tylko jednego
źródła białka zwierzęcego ułatwia
karmienie psów z alergiami
i nietolerancją pokarmową.
Łuska babki płesznik i drożdże
piwne pozytywnie wpływają
na kondycję sierści psa

produkowana jest ze świeżego
mięsa. Zawartość cennego
oleju z ostu oraz skorupki
jaja w proszku pomogą
w zachowaniu zdrowej
skóry oraz lśniącej sierści.
Firma Bubeck to gwarancja
najlepszych składników, ze
wszystkimi najważniejszymi
witaminami i składnikami
odżywczymi.

Bezzbożowa karma z dużą
zawartością mięsa
Naturalnie gotowana,
zachowuje własności odżywcze
Tylko jedno źródło białka
zwierzęcego
Bez wzmacniaczy smaku
Bez sztucznych aromatów
i barwników

Duży wybór
pysznych smaków
Aż 70% świeżego mięsa!
Bez wzmacniaczy smaku
Bez sztucznych barwników
i konserwantów
Bez cukru lub innych
substytutów cukrów

Bez cukru lub innych
substytutów cukrów

Bez mączki kostnej

Bez mączki kostnej

Bez zbóż

Z dodatkiem łuski
babki płesznik
i drożdży piwnych

Zawiera 1500 mg tauryny

Dostępna w puszkach
400 g i 800 g
Także w wersji z hipoalergiczną
koniną
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38

Z dodatkiem oleju z ostu
i skorupki
jaja kurzego
Dostępna osobno
w 100 g puszkach
lub jako sześciopak

tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042

F
F
%

5

IDEALNY
SZARPAK

-10%
nury
na sz
Beco

BARDZO
MOCNE

CZYSZCZĄ
ZĘBY

NATURALNE
KONOPIE
I BAWEŁNA

Sznury Beco to gwarancja świetnej zabawy!
Wykonane z naturalnych włókien,
zaspokajają potrzebę gryzienia i szarpania,
a przy tym czyszczą zęby psa.
Bardzo wytrzymałe, sprawdzą się także
u psów o mocnych szczękach.
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Worki Beco wyróżniają się rozmiarem i wytrzymałością.
Beco Pets dba o środowisko - worki są degradowalne.
Worki Beco dostępne są w różnych wielkościach
i opakowaniach, każdy może wybrać cos dla siebie.
www.becopets.com

wygodne
opakowanie

10%

rabatu
na wszystkie worki Beco

DEGRAD OWALNE

mocne, bez ryzyka przerwania
tel. Ewa +48 792 559 653, Zbigniew: +48 508 740 144, Grzegorz: +48 734 443 042
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Skontaktuj się z przedstawicielem
Ewa 		
Zbigniew
Grzegorz:

+48 792 559 653, ewa@ecolifegroup.pl
+48 508 740 144, zbigniew@ecolifegroup.pl
+48 734 443 042, grzegorz@ecolifegroup.pl

eco life
g r o u p

Eco Life Group SC
ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. 32 631 10 73
www.ecolifegroup.pl
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