
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
С НЕВЕРОЯТЕН ВКУС





Evoque Super Premium  е резултат от  идеята за здравословно хранене на 
нашите любимци на базата използване на природни съставки. Нашата основна 
цел с разработването на тази храна  е да дадем 
на Вашите любимци природосъобразен, 
здравословен и дълъг живот. За 
постигането на тази цел екип от 
Ветеринарни лекари са разработили 
уникални формули адаптирани към 
нуждите на Вашите любимци във всеки  
един етап от жизненият им цикъл.

ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ

Всеки пакет EVOQUE съдържа 
витамини, минерали и 
антиоксиданти без да се губи 
естествения вкус и свежестта на 
месото, рибата, зеленчуците и 
плодовете.



Източниците на месо, които използваме в нашите 
формули открояват Evoque от  други храни за домашни 

любимци. Ние използваме прясно месо от риба, диво прасе 
и пуйка. Комбинацията от тези съставки и естествени 
овкусители прави Evoque храна от най-високо качество с 

невероятен вкус.
Но... кои са факторите, които допринасят за правилното хранене чрез 

споменатите  източници на месо в диетата? Защо тези а не други? Екипът
от Ветеринарни лекари отговорни за разработването на EVOQUE дават 

отговор на зададените въпроси

ДИВО ПРАСЕ
Ниски нива на мазнини и холестерол в месото от диво прасе правят 
най-добрата храна която защитава сърдечно съдовата система на нашите 
любимци. Този вид месо има същото качество и количество протеин както 
другите но с по-ниски нива на мазнини.

ПУЙКА
Пуешкото месо има също ниски нива на мазнини и холестерол, богато  е 
на Калий, Фосфор и витамини B6 и B12.

ПИЛЕ
Пилешкото месо е бедно на мазнини и богато на протеини които имат 
съществено значение за развитие на мускулатурата. В допълнение то е 
богато на витамин А и В2 , което допринася за здравето на кожата и очите.

БЯЛА РИБА
Бялата риба има много ползи, качеството на протеина е същото 
като по горе изброените източници, но заедно с това тя  е и по- 
лесно смилаема, което улеснява абсорбцията на белтъци, 
минерали и витамини от организма.







Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на 
кожата и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 
КУЧЕТА ОТ МИНИ ПОРОДИ ( ОТ 2 ДО 10 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), дехидратирано пилешко 
месо (20%), ориз (15%), пшеница, грах, пилешка мазнина, 
хидролизиран пилешки дроб, ечемик, дрожди, брашно от 
рожков, цвекло, дехидратирана ябълка (0.5%), рибено масло, 
натриев хексаметафосфат (0,3%), натриев хлорид, 
дехидратирани броколи (0.1%), дехидратиран морков (0.1%), 
цикория (0.1%, източник на FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 30%, сурови мазнини 
18%, Омега-3 мастни киселини 0,4%, Омега-6 мастни 
киселини 4%, Сурови влакнини 3%, Сурова пепел 8%, Калций 
1,4%, Фосфор 1,15%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 20,000 IU/kg, витамин 
D3 2,000 IU/kg, витамин Е 200 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов 
сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, 
селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (230 мг/кг).

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

кг  2 месеца 4 месеца 6 месеца 8 месеца 10 месеца
 0,5 61  57 37 31 26
 1 97 91 58 50 42
 2 155 145 93 80 66
 3 - 190 122 104 87
 5 - - 172 147 122
 7 - - - 184 153
 10 - - - - 194

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Puppy 
MINI

2кг
8кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на кожата 
и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДРАСТВАЩИ КУЧЕТА 
ОТ СРЕДНИ И ЕДРИ ПОРОДИ ( ОТ 2 ДО 12/18 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), дехидратирано пилешко 
месо (18%), ориз (15%), грах, пшеница, пилешка мазнина, 
ечемик, хидролизиран пилешки дроб, дрожди, брашно от рожков, 
цвекло, дехидратирана ябълка (0.5%), рибено масло, натриев 
хексаметафосфат (0,3%), натриев хлорид, дехидратирани броколи 
(0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на 
FOS), глюкозамин, Юка Шидигера, хондроитин.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 29%, сурови мазнини 
16,%, Омега-3 мастни киселини 0,4%, Омега-6 мастни киселини 
4%, Сурови влакна 3.25%, Сурова пепел 8,%, Калций 1,30%, 
Фосфор 1,20%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 20,000 IU/kg, витамин D3 
2,000 IU/kg, витамин Е 200 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден (меден 
сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов сулфат 
монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, селен 
(натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (200 мг/кг).

  2 месеца 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца
 2 134  105 70 57 *
 5 295 215 147 112 *
 10 476 457 266 189 *
 15 - 643 412 257 *
 20 - 831 543 351 331
 30 - - 866 520 470
 50 - - 1,588 826 721
 60 - - - 947 827

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

кг

*преминаване към хранене за израснали

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Puppy 
MEDIUM & LARGE

2кг
12кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на кожата 
и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ 
КУЧЕТА ОТ ДРЕБНИ ПОРОДИ ( НАД 10 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), дехидратирано пилешко 
месо (16%), ориз (15%), грах, пшеница, пилешко масло, 
ечемик, хидролизиран пилешки дроб, дрожди, цвекло, 
дехидратирана ябълка (0.5%), натриев хексаметафосфат 
(0.3%), рибено масло, дехидратирани броколи (0.1%), 
дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на 
FOS), натриев хлорид, Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 28%, сурови мазнини 
16%, Омега-3 мастни киселини 0,4%, Омега-6 мастни 
киселини 4%, Сурови влакна 3%, Сурова пепел 8%, Калций 
1,45%, Фосфор 1,25%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,800 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен сулфат
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов 
сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, 
селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (200 мг/кг).

  0,5  1 2 4 6 8 10

 Ниска активност 15  26 43 72 98 121 143

 Средна активност 18 30 50 84 113 140 166

 Висока активност 22 36 61 103 139 172 204

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult 
MINI

2кг
8кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на кожата 
и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ КУЧЕТА 
ОТ СРЕДНИ И ЕДРИ ПОРОДИ ( НАД 12/18 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), ориз (15%), 
дехидратирано пилешко месо (14%), пшеница, ечемик, 
грах, пилешка мазнина, хидролизиран пилешки дроб, 
дрожди, цвекло, дехидратирана ябълка (0.5%), натриев 
хексаметафосфат (0.3%), рибено масло, дехидратирани 
броколи (0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория 
(0.1%, източник на FOS), натриев хлорид, Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 26%, сурови 
мазнини 14%, Омега-3 мастни киселини 0,3%, Омега-6 
мастни киселини 3%, Сурови влакна 3.25%, Сурова 
пепел 8,00%, Калций 1,45%, Фосфор 1,25%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, 
витамин D3 1,800 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо 
(железен сулфат монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 
3.5 мг/кг, меден (меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, 
манган (манганов сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк 
(цинков оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от 
растителни масла (200 мг/кг).

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

  10  15 20 25 30 40 50 60

 Ниска активност 150  204 253 299 343 426 503 577

 Средна активност 174 236 293 346 397 493 583 668

 Висока активност 214 290 360 425 487 605 715 820

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult 
MEDIUM & LARGE

2кг
12кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на кожата 
и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДРАСТВАЩИ 
КУЧЕТА ОТ МИНИ ПОРОДИ ( ОТ 2 ДО 10 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно агнешко и месо от диво прасе (25%), ориз (15%), 
дехидратирано агнешко месо (12.5%), грах, царевичен глутен, 
пилешка мазнина, дрожди, пшеница, хидролизиран агнешки дроб, 
оризов протеин, ечемик, брашно от рожков, цвекло, дехидратирана 
ябълка (0,5%), натриев хексаметафосфат (0.3%), рибено масло, 
натриев хлорид, монокалциев фосфат, дехидратирани броколи 
(0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на 
FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 30%, сурови мазнини 18%, 
Омега-3 мастни киселини 0,3%, Омега-6 мастни киселини 3%, 
Сурови влакна 3%, Сурова пепел 8,00%, Калций 1,4%, Фосфор 1,2%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 20,000 IU/kg, витамин D3 
2,000 IU/kg, витамин Е 200 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден (меден 
сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов сулфат монохидрат) 
7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 
0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни масла 
(230 мг/кг).

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

кг  2 месеца 4 месеца 6 месеца 8 месеца 10 месеца
 0,5 61  57 37 31 26
 1 97 91 58 50 42
 2 155 145 93 80 66
 3 - 190 122 104 87
 5 - - 172 147 122
 7 - - - 184 153
 10 - - - - 194

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Puppy 
MINI

2кг
8кг

ДИВО ПРАСЕ
И АГНЕ



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на 
кожата и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДРАСТВАЩИ КУЧЕТА 
ОТ СРЕДНИ И ЕДРИ ПОРОДИ ( ОТ 2 ДО 12/18 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно агнешко и месо от диво прасе (25%), ориз (13%), 
дехидратирано агнешко месо (12%), грах, царевичен глутен, 
пшеница, пилешко масло, дрожди, хидролизиран агнешки дроб, 
ечемик, брашно от рожков, цвекло, монокалциев фосфат, оризов 
протеин, натриев хлорид, дехидратирана ябълка (0,5%), натриев 
хексаметафосфат (0.3%), рибено масло, дехидратирани броколи 
(0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на FOS), 
глюкозамин, Юка Шидигера, хондроитин.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 29%, сурови мазнини 16%, 
Омега-3 мастни киселини 0,3%, Омега-6 мастни киселини 3%, Сурови 
влакна 3.25%, Сурова пепел 8,00%, Калций 1,20%, Фосфор 1,10%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 20,000 IU/kg, витамин D3 
2,000 IU/kg, витамин Е 200 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден (меден 
сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов сулфат монохидрат) 
7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 
0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни масла 
(210 мг/кг).

  2 месеца 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца
 2 134  105 70 57 *
 5 295 215 147 112 *
 10 476 457 266 189 *
 15 - 643 412 257 *
 20 - 831 543 351 331
 30 - - 866 520 470
 50 - - 1,588 826 721
 60 - - - 947 827

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

кг

*Преминаване към хранене за израснали

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Puppy 
MEDIUM & LARGE

2кг
12кг

ДИВО ПРАСЕ
И АГНЕ



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на 
кожата и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ 
КУЧЕТА ОТ ДРЕБНИ ПОРОДИ ( НАД 10 МЕСЕЧНА ВЪЗРАС Т)

СЪСТАВ: Прясно агнешко и месо от диво прасе (25%), ориз 
(13%), дехидратирано агнешко месо (12%), грах, пшеница, 
царевичен глутен, пилешка мазнина, ечемик, дрожди, 
пшеница, хидролизиран черен дроб, цвекло, 
дехидратирана ябълка (0,5%), натриев хексаметафосфат 
(0.3%), рибено масло, натриев хлорид, дехидратирани 
броколи (0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория 
(0.1%, източник на FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 28%, сурови 
мазнини 16%, Омега-3 мастни киселини 0,3%, Омега-6 
мастни киселини 3%, Сурови влакна 3.5%, Сурова пепел 
8%, Калций 1,35%, Фосфор 1,25%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,800 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен 
сулфат монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, 
меден (меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган 
(манганов сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков 
оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от 
растителни масла (200 мг/кг).

  0,5  1 2 4 6 8 10

 Ниска активност 15  26 43 72 98 121 143

 Средна активност 18 30 50 84 113 140 166

 Висока активност 22 36 61 103 139 172 204

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult 
MINI

2кг
8кг

ДИВО ПРАСЕ
И АГНЕ



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на 
кожата и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ КУЧЕТА 
ОТ СРЕДНИ И ЕДРИ ПОРОДИ ( НАД 12/18 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясно агнешко и месо от диво прасе (25%), ориз 
(15%), дехидратирано агнешко и говеждо месо (12%), пшеница, 
грах, пилешка мазнина, царевичен глутен, дрожди, 
хидролизиран чернен дроб, ечемик, цвекло, дехидратирана 
ябълка (0,5%), натриев хексаметафосфат (0.3%), рибено масло, 
натриев хлорид, дехидратирани броколи (0.1%), дехидратиран 
морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 26%, сурови мазнини 
14%, Омега-3 мастни киселини 0.3% Омега-6 мастни 
киселини 3% сурови влакна 3,5%, сурова пепел 8%, Калций 
1,4%, Фосфор 1,2%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,800 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов 
сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, 
селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (190 мг/кг).

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

  10  15 20 25 30 40 50 60

 Ниска активност 150  204 253 299 343 426 503 577

 Средна активност 174 236 293 346 397 493 583 668

 Висока активност 214 290 360 425 487 605 715 820

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult 
MEDIUM & LARGE

2кг
12кг

ДИВО ПРАСЕ
И АГНЕ



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на кожата 
и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ КУЧЕТА 
ОТ ДРЕБНИ ПОРОДИ ( НАД 10 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясна бяла риба (25%), дехидратирана бяла 
риба (13%), дехидратирани картофи, грах, грахов протеин, 
пилешка мазнина, дрожди, брашно от рожков, цвекло, 
хидролизирана бяла риба, дехидратирана ябълка (0.5%), 
калциев карбонат, натриев хексаметафосфат (0.3%), 
рибено масло, дехидратирани броколи (0.1%), 
дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на 
FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 28%, сурови 
мазнини 16%, Омега-3 мастни киселини 1%, Омега-6 
мастни киселини 3%, Сурови влакна 3.5%, Сурова пепел 
8%, Калций 1.25%, Фосфор 1,05%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,800 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен 
сулфат монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, 
меден (меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган 
(манганов сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков 
оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от 
растителни масла (210 мг/кг).

  0,5  1 2 4 6 8 10

 Ниска активност 15  26 43 72 98 121 143

 Средна активност 18 30 50 84 113 140 166

 Висока активност 22 36 61 103 139 172 204

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult 
MINI

2кг
8кг

БЯЛА
РИБА



Поддържа чисти и здрави  
зъби и венци- подходящата 
форма  и структура на 
гранулата подпомага  
премахването по механичен 
начин на зъбната плака.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества

Защитават имунната система от 
редица заболявания, подпомагат 
развитието на сърдечносъдовата и нервна 
система по време на бремеността и 
растежа. Подпомагат здравето на кожата 
и растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавят клетъчното 
стареене

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ КУЧЕТА 
ОТ СРЕДНИ И ЕДРИ ПОРОДИ ( НАД 12/18 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ )

СЪСТАВ: Прясна бяла риба (25%), дехидратирани картофи, 
дехидратирани бяла риба (13%), грах, грахов протеин, 
пилешка мазнина, дрожди, брашно от рожков, цвекло, 
хидролизирана бяла риба, дехидратирана ябълка (0.5%), 
натриев хексаметафосфат (0.3%), дехидратирани броколи 
(0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, 
източник на FOS), натриев хлорид, Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 26%, сурови 
мазнини 14,7%, Омега-3 мастни киселини 1%, Омега-6 
мастни киселини 3%, Сурови влакна 3.6%, Сурова пепел 
8%, Калций 1,45%, Фосфор 1,10%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,800 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен 
сулфат монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, 
меден (меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган 
(манганов сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков 
оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от 
растителни масла (200 мг/кг).)

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

  10  15 20 25 30 40 50 60

 Ниска активност 150  204 253 299 343 426 503 577

 Средна активност 174 236 293 346 397 493 583 668

 Висока активност 214 290 360 425 487 605 715 820

БЯЛА
РИБА

УСТНА ХИГИЕНА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult 
MEDIUM & LARGE

2кг
12кг





Стимулират функцията 
на мозъка, подпомагат 
развитието на имунната 
и нервна системи.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества.

Защитават имунната система от редица 
заболявания, подпомагат развитието на 
сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат здравето 
на кожата и  растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавятт клетъчното 
стареене.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДРАСТВАЩИ КОТЕТА ( ОТ 
2 ДО 12 МЕСЕЦА ). ПОДХОДЯЩА ЗА БРЕМЕННИ И КЪРМЕЩИ КОТКИ.

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), дехидратирано пилешко 
месо (21%), ориз (15%), грах, царевица, пилешка мазнина, 
дрожди, хидролизиран пилешки дроб, оризов протеин, цвекло, 
дехидратирана ябълка (0.5%), рибено масло, натриев хлорид, 
калциев монофосфат, дехидратирани броколи (0.1%), 
дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1%, източник на FOS), 
натриев хлорид, Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 33%, сурови  мазнини 
18%, Омега-3 мастни киселини 0,3%, Омега-6 мастни 
киселини 4%, EPA + DHA 100 мг/кг, Сурови влакна 2.5%, 
Сурова пепел 8%, Калций 1.3%, 1.2% фосфор.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 20,000 IU/kg, витамин 
D3 2,000 IU/kg, витамин Е 200 мг/кг, желязо (железен сулфат
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.5 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов 
сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, 
селен (натриев селенит) 0,15 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (230 мг/кг).

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

кг      2-5 месеца   5-7 месеца   7-9 месеца   9-12 месеца   12 месеца
 0,5 31  - - -     -
 1 63 49 - -     -
 2 125 65 63 -     -
 3 - 98 75 60      45
 3,5 - - 88 70      53
 4 - - - 80      60
 5 - - - -      75

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Kitten

300гр
1,5кг
8кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

EPA+DHA



Съдържанието на натриев
бисулфат понижава рН на 
урината до оптимални 
граници като по този начин 
се затруднява образуването 
на кристали или камъни.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества.

Защитават имунната система от редица 
заболявания, подпомагат развитието на 
сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат здравето 
на кожата и  растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавятт клетъчното 
стареене.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО ПРИ КАСТРИРАНИ КОТКИ

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), дехидратирано пилешко 
месо (16%), ориз, царевичен глутен, грах, царевица, цвекло, 
дрожди, грахов протеин, хидролизиран птичи черен дроб, 
пилешка мазнина, оризов протеин, дехидратирана ябълка (0.5% 
), дехидратирани броколи (0.1%), дехидратиран морков (0.1%), 
цикория (0.1% източник на FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 36%, сурови мазнини 
11%, Омега-3 мастни киселини 0,2%, Омега-6 мастни 
киселини 2%, Сурови влакна 3.95%, Сурова пепел 8%, 
Калций 1,2%, Фосфор 1,05%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,450 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.50 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов 
сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, 
селен (натриев селенит) 0.15 мг таурин 1.100 мг/кг, 
L-карнитин 200 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (160 мг/кг). Регулатори на киселинност: Натриев 
бисулфат (5000 мг/кг)

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

    1 3 4 5 6 7

НОРМАЛНО ТЕГЛО   28 58 70 82 92 102

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО  - 56 63 69 74 79

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Sterilized

300гр
1,5кг
8кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ГРИЖА ЗА ОТДЕЛИТЕЛНАТА
СИСТЕМА



Съдържанието на натриев
бисулфат понижава рН на 
урината до оптимални 
граници като по този начин 
се затруднява образуването 
на кристали или камъни.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества.

Защитават имунната система от редица 
заболявания, подпомагат развитието на 
сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат здравето 
на кожата и  растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавятт клетъчното 
стареене.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ 
КОТКИ НАД 12 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ 

СЪСТАВ: Прясно пуешко месо (25%), дехидратирано 
пилешко месо (20%), грах, ориз, царевица, пшеница, 
пилешк мазнина, дрожди, хидролизиран пилешки дроб, 
дехидратирана ябълка (0.5%), натриев хлорид, калциев 
карбонат, рибено масло, дехидратирани броколи 
(0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1% 
източник на FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 31% Сурови 
мазнини 16%, Омега-3 мастни киселини 0,2%, Омега-6 
мастни киселини 3%, Сурови влакна 2.5%, Сурова 
пепел 8%, Калций 1,15%, Фосфор 1%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/кг, Витамин 
D3 1,450 IU/кг, Витамин Е 175 мг/кг, Желязо (железен 
сулфат монохидрат) 68 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.20 мг/кг, 
меден (меден сулфат пентахидрат) 9 мг/кг, Манган 
(манганов сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, Цинк (цинков 
оксид) 150 мг/кг, селен (натриев селенит) 0.15 мг/кг, 
таурин 970 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от 
растителни масла (210 мг/кг). киселинност

    1 3 4 5 6 7

                                         26 54 66 76 86 96

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

препоръчително количество (гр/ден)

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult

300гр
1,5кг
8кг

ПИЛЕ
И ПУЙКА

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ГРИЖА ЗА ОТДЕЛИТЕЛНАТА
СИСТЕМА



Съдържанието на натриев
бисулфат понижава рН на 
урината до оптимални 
граници като по този начин 
се затруднява образуването 
на кристали или камъни.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества.

Защитават имунната система от редица 
заболявания, подпомагат развитието на 
сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат здравето 
на кожата и  растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавятт клетъчното 
стареене.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО ПРИ КАСТРИРАНИ КОТКИ

СЪСТАВ: Прясна бяла риба (25%) ориз, дехидратирана бяла риба 
и риба тон (12%), царевичен глутен, грах, царевица, цвекло, 
дрожди, грах протеин, дехидратирано птиче месо, хидролизиран 
пилешки дроб, оризов протеин, пилешка мазнина, 
дехидратирана ябълка (0.5%), дехидратирани броколи (0.1%), 
дехидратирано морков (0.1%), цикория (0.1% източник на FOS), 
Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 36%, Сурови мазнини 
11%, Омега-3 мастни киселини 0,4%, Омега-6 мастни 
киселини 2%, Сурови влакна 3.95%, Сурова пепел 8%, 
Калций 1,15%, Фосфор 1,05%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,450 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 75 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.50 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 10 мг/кг, манган (манганов 
сулфат монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, 
селен (натриев селенит) 0.15 мг/кг, таурин 1.100 мг/кг, 
L-карнитин 200 мг/кг. 
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (160 мг/кг). Регулатори на киселинност: Натриев 
бисулфат (5000 мг/кг).

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

    1 3 4 5 6 7

НОРМАЛНО ТЕГЛО   28 58 70 82 92 102

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО  - 56 63 69 74 79

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Sterilized

300гр
1,5кг
8кг

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ГРИЖА ЗА ОТДЕЛИТЕЛНАТА
СИСТЕМА

БЯЛА
РИБА



Съдържанието на натриев
бисулфат понижава рН на 
урината до оптимални 
граници като по този начин 
се затруднява образуването 
на кристали или камъни.

Пребиотиците стимулират 
растежа  на полезната чревна 
флора, подобряват
храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества.

Защитават имунната система от редица 
заболявания, подпомагат развитието на 
сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат здравето 
на кожата и  растежа на бляскава козина.

Улавят свободните 
радикали
забавятт клетъчното 
стареене.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСНАЛИ 
КОТКИ НАД 12 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ 

СЪСТАВ: Прясна бяла риба (25%), ориз, дехидратирана бяла 
риба и риба тон (13%), грах, царевичен глутен, царевица, 
пилепшка мазнина, пшеница, дрожди, хидролизиран пилешки 
дроб, оризов протеин, дехидратирано птиче месо, цвекло, 
калциев карбонат, дехидратирана ябълка (0.5%), дехидратирани 
броколи (0.1%), дехидратиран морков (0.1%), цикория (0.1% 
източник на FOS), Юка Шидигера.
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ: Суров протеин 31%, сурови мазнини 
16%, Омега-3 мастни киселини 1%, Омега-6 мастни киселини 
3%, Сурови влакна 2.5%, Сурова пепел 8%, Калций 1,35%, 
Фосфор 1,1%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Витамин А 18,000 IU/kg, витамин 
D3 1,450 IU/kg, витамин Е 175 мг/кг, желязо (железен сулфат 
монохидрат) 68 мг/кг, йод (калиев йодид) 3.20 мг/кг, меден 
(меден сулфат пентахидрат) 9 мг/кг, манган (манганов сулфат 
монохидрат) 7.50 мг/кг, цинк (цинков оксид) 150 мг/кг, селен 
(натриев селенит) 0,15 мг/кг, таурин 970 мг/кг.
ДОБАВКИ: Антиоксиданти: Токоферол екстракти от растителни 
масла (230 мг/кг). Регулатори на киселинност: Натриев 
бисулфат (4000 мг/кг).

    1 3 4 5 6 7

                                         26 54 66 76 86 96

кг

препоръчителни дневни дажби (гр/ден)

препоръчително количество (гр/ден)

ОМЕГА
3 § 6

ЕСТЕСТВЕНИ
АНТИОКСИДАНТИ

Adult

300гр
1,5кг
8кг

ПРЕБИОТИЧЕН
ЕФЕКТ

ГРИЖА ЗА ОТДЕЛИТЕЛНАТА
СИСТЕМА

БЯЛА
РИБА
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