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Arvoisa BiOMill asiakkaamme,

Primordial ja Vivere ovat nyt uusi BiOMill. Primordial Grain Free on 
BiOMill Grain Free ruokaa, Vivere Low Grain puolestaan muiden 
BiOMill ruokien paranneltu versio. Ruoissa on erityisesti huomioitu 
myös herkkiä ja herkkävatsaisia koiria. Vivere Low Grain on 
suunniteltu BiOMill Sensitive hengessä eli huomioiden herkät 
koirat nyt kaikissa ruuissa, ei vain muutamissa.

Ruokien valmistus tapahtuu samassa keittiössä ja samoin 
metodein. Samoin raaka-aineet ovat 100% samoja, vain 
muutamia parannuksia on tehty. Kaikki muutokset on tehty 
ruokien laadun parantamiseksi kuten esimerkiksi lihojen määrän 
nostaminen, sekä yrtit ja hedelmät. 

Olemme iloisia kun pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
entistäkin parempaa ruokaa, kun samanaikaisesti olemme 
neuvotelleet hinnat valmistajan kanssa siten ettei hintoja ole 
tarvinnut nostaa. Vain pikkupussien hinnat nousevat hieman, 
kalliimmista pakkauskuluista johtuen.

Yhteenvetoa voimme todeta että tarjoamme entistäkin 
parempaa laatua samalla hinnalla. Toimintamme pysyy täysin 
ennallaan, kuten kaikki asiakasetummekin. Primordialia on jo 
saatavilla ja Vivereä kesäkuun puolenvälin jälkeen. 

Tutustu Primordial ja Vivere esitteisiin, vastaamme mielellämme 
kaikkiin kysymyksiin. 

LUONTAISELLA VAISTOLLA

Kotisivuille kaikki saman katon alle
www.vivere.fi 
www.primordial.fi
www.delimill.fi
www.swissnatural.fi
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Arvoisa BiOMill asiakkaamme,

BiOMill tuotemerkin nimi on loppunut. Vanhan tuotemerkin tilalla 
on uudet nimet Primordial ja Vivere. Primordial Grain Free
täysravintosarja on BiOMill Grain Free ruokaa, Vivere Low Grain
puolestaan muiden BiOMill ruokien paranneltu versio. Ruoissa on 
erityisesti huomioitu myös herkkiä ja herkkävatsaisia koiria. Vivere 
Low Grain on suunniteltu BiOMill Sensitive hengessä eli huomioiden 
herkät koirat nyt kaikissa ruuissa, ei vain muutamissa.

Ruokien valmistus tapahtuu edelleen samassa keittiössä 
samalla tarkkuudella, samoin metodein ja 
laatuvaatimuksin. Samoin raaka-aineet ovat 100% samoja, 
vain muutamia parannuksia on tehty. Kaikki muutokset on 
tehty ruokien laadun parantamiseksi kuten esimerkiksi lihojen 
määrän nostaminen, sekä yrtit ja hedelmät. 

Olemme iloisia kun pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
entistäkin parempaa ruokaa, kun samanaikaisesti olemme 
neuvotelleet hinnat valmistajan kanssa siten ettei hintoja ole 
tarvinnut nostaa. Vain pikkupussien hinnat ovat hieman 
nousseet, johtuen kalliimmista pakkauskuluista.

Yhteenvetoa voimme todeta että tarjoamme entistäkin parempaa 
laatua samalla hinnalla samasta keittiöstä. Toimintamme pysyy 
täysin ennallaan, kuten kaikki asiakasetummekin. 

Kotisivuiltamme löydät tietoa koiranruokasarjoista ja niiden 
valmistuksesta sekä tuote-esitteet. Vastaamme mielellämme 
kaikkiin kysymyksiin. 
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