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Exoterras nya grottor!

Välkommen till Tropiska Rums
första nyhetsbrev!
Nyhetsbrevet kommer att skickas ut en gång per
månad.
Här kommer du att få information om vad som
händer i butiken, samt erbjudanden som endast
gäller dig som prenumerant.
Jag hoppas att du kommer att uppskatta nyhetsbrevet, och du är naturligtvis välkommen med
kommentarer om du vill (helst positiva, men
även kritiska om det behövs;-))

ERBJUDANDE!
Skriv ut, och ta med dig nyhetsbrevet nästa
gång du besöker Tropiska Rum, så får du 20%
rabatt på valfri grotta.
(Gäller en gång per kund, t.o.m. 2012-05-31)

Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

Djuren blir fler och fler!

De nya grottorna, från Exoterra, blir både ett intressant inslag i ditt terrarium och ett bra gömställe till små ormar och ödlor.

Som du märker, på hemsidan, så växer antalet arter som finns (och funnits)
i butiken hela tiden.
Det senaste tillskottet är en albinovariant av Honduransk Mjölksnok, som
nog är en av de vackraste ormar jag sett.
Eftersom jag inte visste riktigt vad jag hade att förvänta mig så beställde
jag bara en, så kanske den inte finns att beskåda
så länge, men nu vet jag...
En annan nyhet i butiken är den Afrikanska Jättelandsnäckan.

Honduransk mjölksnok (albino orange)
Lampropeltis triangulum hondurensis

Den variant som finns nu är väldigt produktiv och
passar därför både som husdjur, men även för att
få fram foder för Skinkar, och en del andra ödlor.
Snäckorna är hermafroditer, men man behöver
ändå två stycken för att få ungar.

Afrikansk Jättelandsnäcka
Achatina fulica

Välkommen in i butiken!
Butik:
Lertäktsvägen 1
312 40 Genevad

Öppet:
Lördag 12.00-17.00
Söndag 12.00-17.00

Kontakt:
Tel:
073-704 31 27
E-post: info@tropiskarum.se
Webb: www.tropiskarum.se

Om du vill avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet från Tropiska Rum Zoologiska,
skickar du ett mail till unsubscribe@tropiskarum.se,

