
LIFEDREAM COLLIET

”Suosittelen kaikille, jotka

haluavat viettää mukavaa

päivää koiransa kanssa

metsässä! Näihin treeneihin

on oikeasti tervetulleita

kaikennäköiset, kokoiset ja

luonteiset koirat

omistajineen  ”

Maastotreenit

Joka Sessen hauska
hakupäivä

Joka Mustin rento
jälkipäivä

Ensi keväänä
käynnistyvät taas

suositut kaikille
avoimet maastokurssit

ja irtotreenit!

Pakkanen paukkuu nurkissa ja

on aika suunnata katse

kevääseen! Talvikausi on

meillä kallisarvoista

lepokautta, mutta kunhan

lumet sulavat metsässä,

käynnistyy jälleen uusi,

kaikille avoin maastokausi!

Ensi vuodesta toimin myös

VIPStoren jälleenmyyjänä,

joten nyt voit ostaa kauttani

heidän koko valikoimastaan.

Tuotteet voi hakea joko

meiltä tai treeneistä ilman

postikuluja!

näyttelytreenit

Minulla on useista tuotteista vuosien oma

kokemus. Oman käytön ja kysynnän mukaan

pidän jatkossa pientä varastoa eniten

ostetuista merkeistä. Katso myös tarjoamani

erikoishinnat tuotteille, joita me tehotyttöjen

kanssa erityisesti suosittelemme! 



Syksyn myötä Tehotytöt saivat

kaivatun lepokauden agilityssa,

mutta omaksi iloksi treenasimme

hakua ja jälkeä niin pitkään, että oli

luntakin jo maassa. Ensi vuodelle

asetamme maltillisia tavoitteita.

Meillä on uusi toivo tiimissä!

Syksyllä joukkoomme liittyi Paavo, viralliselta

nimeltään Sontikan Liehuva Liputus. Paavo on

pitkäkarvaisen Kodan ja sileäkarvaisen

Sonnen pentu ja on osoittautunut erittäin

helpoksi, mutta toiminnalliseksi tyypiksi!

Paavo asuu ystäväni Sirjan luona ja on

yhteisomistuksessamme.

Elokuussa meille muuttivat kaksi pientä

kissanpentua Godis ja BonBon vanhan 14-

vuotiaan Bestis-rouvan seuraksi. Kissani ovat

maatiaiskissoja. Kauttani on mahdollista siis

hankkia myös kissoille ja pieneläimille ruokaa

sekä tarvikkeita VIPStoren laajasta

valikoimasta!

Tiesitkö, että meillä on myös kissoja!?

Nahkainen talutin alk. 32e Possunkorva 10kpl 12,50e ProBuuster Sport 15kg 64e



Lotalle ja Pimulle näyttelysyksy tarjosi

juniorivaliotittelin! Lotta valioitui neljän,

Pimu peräti kolmen näyttelyn jälkeen.

Lisäksi Pimu palkittiin Messukeskuksen

viikonloppuna kaikkina kolmena päivänä

Juniorivoittajana! Molemmille tytöille on

suunnitteilla pitkäkarva/sileäkarva

risteytyspentuja ensi vuodelle. Katso

lisää kotisivuilta!

Collien kasvatusta rakkaudella

rodun parissa vuodesta 2000

kasvatusta vuodesta 2004

pentuja kaikissa väreissä 

tavoitteena terve ja moneen menoon

sopiva harrastuskoira.

Hanna Neuvonen
Lifedream Colliet

Katso lisää ja ota yhteyttä:

tel 0452362099

info@lifedream.blog

Kavastontie 691, Salo

FI JMVA HeJV22 PMJV22 JV22 Diamondfox Challenger "Pimu"

FI JMVA PAIM-T Twilightmoon Unique Unifying "Lotta"

Kevythäkit alkaen 67,50e 15 kpl puristerullia 15e Brava pörröpeti alk. 32,50e

Lifedream colliet           lifedream.blog

FI JMVA PAIM-T Twilight Moon Unique Unifying "Lotta"


