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ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ: συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη
των κόκκαλων και των δοντιών.
ΚΑΛΙΟ: ελέγχει το νευρικό σύστημα και αποτρέπει
την κούραση, την μυϊκή αδυναμία και τις κράμπες.
ΣΙ∆ΗΡΟΣ: βοηθάει την ανάπτυξη, μαλακώνει το δέρμα
και βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.
ΒΙΟΤΙΝΗ: αυξάνει την κυτταρική ανάπτυξη και τον μεταβολισμό
ΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ: μειώνει την πιθανότητα καρδιακών νόσων και καρκίνου.
ΣΙ∆ΗΡΟΣ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ,
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟ.
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α, Β1, C, D, Ε ΚΑΙ Κ αυξάνουν την παραγωγή
των λευκών και των ερυθρών αιμοσφαιρίων και βελτιώνουν την όραση.

 

Προσφέρει μοναδικές διατροφικές ιδιότητες
συμπεριλαμβανομένων:  

CHURPI, ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΑΛΑΙΑ,
ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ

Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΙΜΑΛΑΙΑ

.

ΤΟ CHURPI ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Churpi έρχεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη μπάρας: S, M, L and XL

Small (Μικρό)

Medium (Μέτριο)

Large (Μεγάλο)

Extra Large

Μέγεθος

7 - 9

11 - 13

15 - 17

17 - 19

33

70

130

200

Έως και 4 κιλά

Έως και  10 κιλά

10 έως 25 κιλά

Πάνω από 25 κιλά

Ποσότητα Προϊόντος

12

10

8

6

3 , 3 , 2 , 2

Πακέτο Μέγεθος (εκ)

12,5 x 7,5 x 16

15 x 7,5 x 13,5

12,5 x 20 x 8,5

12,5 x 23,5 x 10,5

11 x 24 x 13

SRP 33

SRP 70

SRP 130

SRP 200

SRP MIX

SRP 33
SRP 70

SRP 130
SRP 200

SRP MIX

Το χρώμα της κάθε μπάρας μπορεί να διαφέρει λόγω της χειροποίητης διαδικασίας παραγωγής τους.
Παρακαλώ κρατήστε τις μπάρες σε δροσερό και ξηρό μέρος και όχι στο ψυγείο

για να αποφύγετε να χάσετε την υγρασία τους ή την δημιουργία μούχλας.

Συστατικά:
Γάλα yak και γάλα από τοπικές αγελάδες zebu, χυμός lime και αλάτι.

ΠΑΚΕΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Βάρος/grΜήκος/εκ
(περίπου) (περίπου)

Βάρος του 
σκύλου 

Η εξαιρετική ποιότητα του Churpi προέρχεται από μια αρχαία και 
δημοφιλή συνταγή των Ιμαλάϊων. Περισσότεροι από 7000 κτηνοτρόφοι 
των Ιμαλάϊων παράγουν ένα είδος σκληρού τυριού από yak και από γάλα 
τοπικών αγελάδων (zebu) οι οποίες βόσκουν ελεύθερα σε υψόμετρο 
4500 μέτρα από τη θάλασσα. Αυτά τα ζώα τρέφονται από αμόλυντο 
γρασίδι και πίνουν αγνό μεταλλικό νερό. Ακολουθώντας μια λεπτομερή 
διαδικασία με αυστηρούς κανόνες ποιότητας, αποκτούμε μια ιδιαίτερη 
και μοναδική 100% φυσική, εύκολη στην πέψη λιχουδιά για σκύλους 
χωρίς πρόσθετα, χημικά ή συντηρητικά. Ταυτόχρονα, συνεισφέρουμε 
στην βιώσιμη περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη όπως και επίσης 
βοηθάμε τους κατοίκους της περιοχής.

Η θρεπτική λιχουδιά Churpi δεν αντικαθιστά το γεύμα του σκύλου. Για 
να έχουμε την ιδανική κατανάλωση, απόλαυση και διάρκεια θα πρέπει 
να αφήνουμε τον σκύλο μας να μασάει μια μπάρα Churpi για λίγο, να του 
την παίρνουμε μέχρι να του την ξανά δώσουμε την επόμενη φορά. Με 
μια σταδιακή δοσολογία, η μπάρα Churpi θα διαρκεί για μέρες ή ακόμα 
και για βδομάδες. Έτσι, ο σκύλος σας θα καταλάβει ότι πρόκειται για 
λιχουδιά. Όπως ακριβώς γίνεται με οτιδήποτε μασάει ο σκύλος σας 
(εκτός από την τροφή του). Προτείνεται να επιβλέπεται το σκύλο σας 
ενώ εκείνος μασάει μια μπάρα Churpi.

Η τελευταία δόση από μια μπάρα Churpi μπορεί να 
τοποθετηθεί στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 
45 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να μετατραπεί σε ένα 
μπισκότο με τραγανό εξωτερικό. Ένα μπισκότο που ο 
σκύλος σας θα λατρέψει! Θυμηθείτε να το αφήσετε να 
κρυώσει για δυο τρία λεπτά!

Σε περίπτωση που ο σκύλος σας καταπιεί ένα κομμάτι Churpi, δεν 
υπάρχει λόγος πανικού αφού η μπάρα είναι 100% εύπεπτη και δεν 
μπορεί να προκαλέσει κανενός είδος τραύματος στο πεπτικό σύστημα 
του σκύλου σας.

Μετά ξηραίνεται στον ήλιο και καπνίζεται για 28 ημέρες στην 
κατάλληλη θερμοκρασία η οποία βοηθάει στο να μετατραπεί η κρέμα 
γάλακτος σε ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες, εξαιρετικά σκληρό, με 
μοναδική καπνιστή γεύση τυρί.

Για να παράγουμε το Churpi, το γάλα yak βράζεται ενώ ταυτόχρονα 
ανακατεύεται συνεχώς. Προσθέτουμε χυμό lime ο οποίος βοηθάει να 
ξεχωρίσει ο ορρός γάλακτος ενώ δρά και ως φυσικό συντηρητικό. Όταν 
πλέον το γάλα έχει  υποστεί ζύμωση, η κρέμα γάλακτος που απομένει 
τυλίγεται σε ύφασμα από γιούτα και πιέζεται ώστε να αφαιρεθεί όσο 
νερό παραμένει στο σκεύασμα.

Ο σκύλος σας με υπομονή θα δαγκώνει και θα μαλακώνει 
την μπάρα του πριν καταφέρει να τη δαγκώσει και να 
μασήσει κάποια μικρότερα κομμάτια της. Με αυτό τον 
τρόπο θα ηρεμεί διασκεδάζοντας για πολλές ώρες.

100%
ΦΥΣΙΚΗ

65%
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΧΩΡΙΣ 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΑΚΤΟΖΗ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΜΑΚΡΑΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ;
Η διαφορά του χρώματος οφείλεται στην ένταση του ανέμου κατά τη διάρκεια του καπνίσματος
των κομματιών του τυριού κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών στα Ιμαλάια.
Η ένταση του καπνού είναι αυτή που κάνει τις μπάρες πιο σκουρόχρωμες.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ;
Λόγω της χειροποίητης διαδικασίας παραγωγής τους, τα Churpi έχουν διαφορετικά σχήματα
και όταν οι μπάρες κόβονται το σχήμα, το μήκος και το πλάτος μπορεί να διαφέρουν από μπάρα σε μπάρα.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΠΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥΣ;
Οι δίπλες αυτές προέρχονται από το ύφασμα με το οποίο τυλίγεται το τυρί
και συμπιέζεται σε τετράγωνα για να ξεραθεί και να καπνιστεί.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ CHURPI;
Οι μπάρες Churpi θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξερή και δροσερή ατμόσφαιρα, ώστε να αποφύγουμε
την παρουσία μούχλας. Επίσης αποφύγετε να τις φυλάξετε στο ψυγείο έτσι ώστε να διαφυλάξετε
την υγρασία της μπάρας αλλιώς θα γίνει ξερή και πιθανότατα να σπάσει.

ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ;
Οι μπάρες Churpi έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος (5,2%) καθώς κατά τη διάρκεια
παραγωγής τους κάθε ίχνος από κρέμα (ορρός γάλακτος) γάλακτος εξαφανίζεται.

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ;
Οι μπάρες Churpi περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα αλατιού (0,1%), το οποίο κατά τη διάρκεια
της παραγωγής της- χρησιμοποιείται μόνο μαζί με χυμό lime για να ζυμωθεί το τυρί.

ΑΝ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ CHURPI, ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μικρότερα κομμάτια, βαζοντάς τα στο φούρνο μικροκυμάτων
για 40 δευτερόλεπτα ώστε όλα τα κομμάτια να μετασχηματιστούν σε ένα τραγανό μπισκότο που
θα αρέσει στο σκύλο σας. Θυμηθείτε να αφήσετε τα κομμάτια να κρυώσουν προτού τα δώσετε στον σκύλο σας.

ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΡΑΣ CHURPI ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ;
Υπάρχουν διαθέσιμα τέσσερα μεγέθη μπάρας Churpi, ανάλογα με το βάρος του σκύλου.
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις του πωλητή σύμφωνα με τον πίνακα μεγεθών.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΩ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ CHURPI ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ;
Όχι, η μπάρα Churpi δεν είναι τροφή. Είναι μια 100% υγιεινή λιχουδιά και θα πρέπει
να την χειρίζεστε ως λιχουδιά. Προτείνουμε να αφήνεται τον σκύλο σας να παίζει και να μασάει
την μπάρα για περίπου δεκαπέντε λεπτά και ύστερα να την πάρετε μέχρι την επόμενη φορά.
Αν το κάνετε αυτό ο σκύλος σας θα αναγνωρίσει την μπάρα Churpi ως μια διασκεδαστική λιχουδιά
που δεν είναι πάντα διαθέσιμη και επίσης με αυτό τον τρόπο η μπάρα θα διαρκέσει περισσότερο.

ΒΓΑΖΕΙ Η ΜΠΑΡΑ CHURPI ΚΑΠΟΙΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΥΡΩ∆ΙΑΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ;
Οι μπάρες Churpi είναι άοσμες ακόμα και όταν ο σκύλος τις μασήσει.

ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ!!
Η ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ CHURPI ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟ ΣΚΥΛΟ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.

TILOC PET SUPPLIES IKE
www.tiloc.gr

Ρόδου 3, Μαρούσι, 15122
management@tiloc.gr
Τήλ: +30 2100103356
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DMASTER BLASTER ENTERPRISES, S.L.
C/ Rosselló, 168, 4t 2ª 08036 Barcelona (Spain)
Telephone: (+34) 685 200 710  eMail: info@churpi.dog

www.churpi.dog

In case your dog swallows a piece of Churpi bar, we shall not panic since 
it is 100% digestible and it does not harm your dog’s digestive system.  

The ending Churpi bar nugget portion can be placed 
in the microwave during 45 seconds to obtain a 
delicious crunchy cookie that your dog will adore.  
Remember to let it cool down for a couple minutes!!

HOW TO RATION OUT CHURPI TO OUR DOG?

Our nutritional Churpi snack is not a meal substitute.   For its optimal 
consumption, enjoyment and duration we will allow our dog to chew on 
our Churpi bar for a while after which we will take it away until next 
time.  With a gradual dosage, your Churpi bar will last for days or even 
weeks and your dog will appreciate it being a snack.  As in all cases 
where your dog chews on something, it is recommended to supervise 
your dog while chewing the Churpi bar. 

WHILE YOUR DOG
ENJOYS CHEWING,
CHURPI IMPROVES YOUR
DOG’S HEALTH AND WELLNESS.

RE
CO

M
M

EN
DED BY VETERINARIANS

VET RECOMMENDED

NOURISHING DOG CHEW 100% NATURAL 
WITH CRUNCHY TEXTURE
AND IRRESISTIBLE TASTE,

BAKED AT HIGH TEMPERATURES



FREE
GLUTEN

HEALTH
DENTAL

FAT
LOW IN 100%

NATURAL

THE ORIGINAL ONE

NEW
CHURPI
DOG CHEWS

IDEAL AS:

The Crunchies are perfect to satisfy the need to gnaw on senior dogs and puppies 
as the bars are too hard for them.

WITH THE SAME COMPOSITION
AND BENEFITS AS CHURPI BARS

NEW

REWARD-BASED
TRAINING

AGILITY

CANINE
EDUCATION

CHURPI NATURAL HIMALAYAN CANINE TREAT,
MUCH MORE THAN A SNACK

HANDMADE IN THE HIMALAYAS

HEALTHY FUN!
CHURPI NATURAL CANINE TREAT IS AN EXCELLENT
NUTRITIONAL SUPPLEMENT FOR ANY SIZE ADULT DOG
AND 4 MONTH PUPPIES OR OLDER. 

Churpi excellence derives from an ancient and popular Himalayan 
recipe.  More than 7000 local Himalayan farmers produce a hard cheese 
made of yak and local zebu cows milk that freely pasture above 4500 
meters altitude.  These animals feed on unpolluted grass and drink pure 
mineral water.  Following a meticulous process under strict quality 
control measures, we obtain a unique and exclusive 100% natural, easy 
to digest dogchew snack free of additives, chemicals or preservatives.  
Besides, we contribute to the sustainable regional economic develop-
ment as wells as helping its local people.

In order to produce our Churpi, yak milk is boiled under continuous 
stirring.  Lime juice is added which helps separate the whey while also 
acting as a natural preservative.  Once the milk has fermented, the 
resulting milk curd is wrapped up in a jute cloth and pressed to extract 
all remaining water.

It is then sun-dried and smoked during 28 days under perfect temperatu-
re which turns the milk curd into an extra hard smoky flavored protein 
rich cheese.

It contains extraordinary nutritious properties including Calcium, 
Potasium, Zinc, Biotin, Folic acid, Iron, Phosphorus, Magnesium, 
Sodium, Vitamins A, B1, C, D, E and K.

Besides, the Churpi bar takes care of your dog’s dental 
hygiene, removing plaque and tartar, keeping your dog’s 
teeth and gums clean, healthy and strong.

As a long lasting durable chew, Churpi bars are the perfect healthy 
snack entertainment for your dog.

Your dog will patiently grind and soften the Churpi bar slowly before 
being able to chew off smaller pieces resulting in hours of happy enter-
tainment, fun and at the same time helping reduce anxiety.

LONG
LASTING

100%
NATURAL

65%
PROTEINS

SHELF LIFE
3 YEARS

GLUTEN
FREE

HEALTHY
TEETH
    GUMS&

LOW IN
LACTOSE

RICH IN
CALCIUM

LONG
LASTING

CHURPI IMPROVES
YOUR DOG’S HEALTH AND WELLNESS

SNACK
100% NATURAL


