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• КАЧЕСТВО
• ТЕХНОЛОГИЯ
• АДАПТИРАНОСТ

ХРАНИТЕ НИ СА ОСНОВАНИ НА 
ТРИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА:

Нашата компания -Visan- е производител на сухи 
гранулирани  храни за домашни любимци от няколко 
десетилетия. През 2011 година е въведена в експлоат-
ция най-добрата технология в Европа, която използва 
най-модерните методи за производство на храна за 
домашни любимци.

ПРЕДЛОЖЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО НА 
ВАШИЯТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ

Всички наши доставчици са официално одобрени и 
работят с нас от десетилетия. Ние използваме висо-
кокачествени и природни компоненти от местни 
доставчици. Прясната риба идва от Атлантическият 
океан и Бискайският залив. Прясното месо идва от 
избрани Испански ферми.
Цялото количество прясно месо и риба използвани 
от нашата компания идват от компании, които доста-
вят храна за човешка консумация.

КАЧЕСТВО



Високият (SUPER PREMIUM) клас храна за домашни любим-
ци не може да бъдe приготвена без високо технологична 
кухня. Ние имаме уникална система, която използва 
прясно месо (не замразено) в процеса на приготвяне.
Гранулите се приготвят използвайки нискотемпературен 
производствен процес като по този начин се възпрепят-
ства денатурацията на различните съставки, които са 
чувствителни към високи температури.
Ние разработваме наши собствени естествени аромати, които 
придават на продуктите уникален, изцяло натурален вкус.

Създадохме Optimanova, приспособявайки я към 
физиологичните изисквания определени от възрас-
тта и вида на домашния любимец. За разлика от 
други производители, чиито хранителни стойности 
са еднакви в различните продукти, нашите продукти 
са приспособени според това дали домашния люби-
мец е едър или дребен, подрастващ или израстнал и 
към специфичните му нужди.

АДАПТИРАНОСТТЕХНОЛОГИЯ



ВИСОКО
ТЕХНОЛОГИЧНА
КУХНЯ

Всичките ни продукти са приготвени в нашата високо технологична кухня. Цялото съоръжение е проектирано да 
усъвършенства продуктите с високо съдържание на прясно месо, които са най-подходящи за домашния любимец.-
Тези храни са получени по естествен път.
В нашата високо технологична кухня месото се готви в неговия собствен сос . После се оставя да почива за да запази 
изцяло  хранителните си стойности във всяка една гранула.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КУХНЯ НА VISAN



HOLISTIC

GMO FREE

Visan Optima Super Premium храна за котки, предоставя за Вашата котка 
оптимално и балансирано хранене, което гарантира пълноценен живот 
близък до естествената  природа. Всички продукти са подбрани съглас-
но новата концепция за комбиниране на свежо високо качествено месо 
( източник на пълноценен  протеин) и включване на естествени храни-
телни компоненти, естествени антиоксиданти и пробиотици.
Резултата от тази пълноценна и балансирана формула, е че всяка грану-
ла съдържа само най-добрите хранителни съставки и естествени антиоксиданти , защитаващи Bашата котка срещу 
свободните радикали.  Гамата включва продукти подходящи за всяка котка в зависимост от възраста и физиологичните 
и особености.  С въвеждането на FRESH-PACK технология при 400гр. и 2кг. опаковки се гарантира по доброто запазване 
качеството на продуктите. 12кг. разфасовка има нова технология Zip-Top отваряне, което   помага да се поддържа 
свежестта на продукта за много по-дълго.

THE Optimanova RANGE

Нито една от суровините, използвани в  Optimanova  не съдържа генетично модифицирани организми.

Различните  природни съставки в Optima Nova са внимателно подбрани, проучени и утвърдени за поддър-
жане на оптимален  баланс на организма. Освен че са 100% натурални всички използвани суровини,  на 
свой ред са природосъобразно преработени  за да се постигне най-добър баланс за метаболизма на вашия 
домашен любимец. Съвкупността от тези фактори имат отношение за природосъобразния начин на живот 
на  домашните любимци.



F.M.I.S. СИСТЕМА ЗА 
ДИРЕКТНО ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА СВЕЖО МЕСО
Уникалната система (F.M.I.S.) позволява използва-
нето на свежо месо в процеса на приготвяне на 
храната, като могат да се включат  до 50%  пресни 
съставки във формула.
Тази система е напълно компютъризирана. 
Приготвянето на храната се извършва в две фази.
Подготовка и същинско готвене. Процесите напо-
добяват  начина, по който се приготвя домашната 
храна. Всичките съставки, които се използват са 
100% натурални.

Нашите продукти не съдържат изкуствени 
аромати, консерванти и оцветители.



ПИЛЕ ЗАЕК СЬОМГА

ПРЯСНОТО МЕСО ИМА 

МНОГО ПРЕДИМСТВА В 

СРАВНЕНИЕ С МЕСНИТЕ 

БРАШНА

Ние използваме  незамразено прясно месо от пиле, сьомга и заек като основна 
съставка при приготвянето на нашата гама продукти. 
Тези три източника на протеин са високо ценени поради  диетичните и високо 
биологични своиства на месото. Прясното месо има много предимства пред  
масово използваните от производителите месни брашна. На първо място, прясното 
месо претърпява само една термична обработка, преди да се превърне в гранула, 
докато месното брашно се подлага на две термични обработки; една да се превър-
не месото в брашно и след това още една да се превърне в гранули за домашни 
любимци. Преработени само веднъж прясното месо и рибата имат много по-голяма  
хранителна стойност в сравнение с месното брашно, ниски нива денатурирани 
белтъци, мазнини с по-ниско съдържание на свободни радикали и по-висока 
степен на запазване  витамините в месото. Тези фактори значително подобрявт 
цялостното качество на продукта. В резултат на това се получава гранулирана 
храна с  по-малко денатуриран протеин, по-малко окислени мазнини и в по-голяма 
степен запазвaнe витамини в месото. Освен това, не на последно място вкусовeте 
качества на прясното месо са много по добри от месните брашна.

СВЕЖО МЕСО



MONOPROTEIN CONCEPT

Много домашни любимци страдат от хранителни 
алергии или непоносимост към определен белтък.
Тази серия продукти са разработени по начин, за да се 
предотвратят тези проблеми, които в някои случаи могат 
да бъдат сериозни. Това е причината, поради която  ние 
използваме един-единствен източник на животински 
протеини във всеки продукт. В момента има 3 източници 
на животински протеини: пиле, сьомга и заешко. 

Смесването  на различни видове животински 
протеин в рамките на един продукт нарушава усво-
яването и влошава вкусовeте качества на храната. 
Когато храната съдържа един единствен животин-
ски източник на протеин, това позволява на домаш-
ният любимец да  редува  различни вкусове.

HYPO-ALLERGENIC



Ето защо OPTIMANOVA може  да се получи 
само, когато е приготвена в изключителната 
кухня на  VISAN.

НАШИ НАТУРАЛНИ ОВКУСИТЕЛИ
Всички продукти на пазара, имат една основна 
съставка- овкусител.
Oвкусителите могат да бъдат натурални или 
синтетични. Обикновено при храните с високо 
качество (super premium) се използват естествени 
овкусители, но тази съставка е закупена от 
производители на овкусители.
И крайният резултат е, че много продукти на пазара 
имат еднакъв вкус и мирис, защото същия овкусител 
е купен от различни производителите на храни за 
домашни любимци.
B продължение на  години ние разработваме   наши 
собствени 100% натурални овкусители, чрез 
хидролизиране на прясно месо. Това означава, че 
нашите продукти са с уникален вкус и аромат и 
лесно се разпознават от домашните любимци.



ПРЕДИМСТВА НА ОСНОВНИТЕ СЪСТАВКИ.

Oтличен източник на енергия, подо-
брява вкусовeте качества на храна-
та, богата на Omega 6 масни кисели-
ни-за здрава кожа и блестяща 
козина.

ПИЛЕШКА МАЗНИНА
Диетично  с ниско съдъжание на 
холестерол и мазнини, съдържа 
незаменими метаболитни компо-
ненти.

ПИЛЕШКО МЕСО
Сьомгата е богата  на пълноценни  белтъчини, тя е 
нискокалорична и лесносмилаема. Съдържа 
високи нива  Oмега-3 мастни киселини. Сьомгата е 
с високо съдържание на антиоксиданти; витамин А 
(поддържа здрави костната и нервната система), 
витамин D (подпомага абсорбирането на калция и е 
полезен за костите) и селен - минерал, който 
стимулира производството на антитела в органи-
зма, минерали (калий, фосфор, калций, магнезий, 
цинк) и витамини (от групата В, карнитин, холин).

СЬОМГА

Диетично месо с ниско съдъжание 
на холестерол и мазнини, съдържа 
важни минерали като желязо цинк и 
магнезий, лесно смилаемо месо с 
ниска калоричност.

ЗАЕШКО МЕСО 
Оризът е изключително богат на 
сложни въглехидрати, а те са 
главният енергиен източник за 
организма, богат на влакнини-имат 
ползотворно влияние за чревната 
моторика.

ОРИЗ
Съдържанието на неферментиращи 
и ферментиращи фибри го прави 
най-желания източник на фибри.    
По този начин се подобрява мото-
риката на червата и се потенцира 
развитието на полезната чревна 
флора.

ЦВЕКЛО 



Използваме определен вид цареви-
ца, в някои продукти от гамата ни 
котешки храни. Има роля за кожата 
и козината, богата нa фолиева 
киселина и витамини.

ЦАРЕВИЦА

Подобрява здравето на храносми-
лателната система, богат на ФОС. 
Стимулира развитието на бифидо-
бактерии в червата и стимулира 
синтезата на витамини от група Б.

ИНУЛИН
Източник на ниско алергенни въгле-
хидрати, стимулират функцията на 
панкреаса. Oтличен източник на 
енергия.

КАРТОФИ
Богат източник на витамини от 
група Б. Bисоките нива на фолиева 
киселина подпомагат растежа и 
репродуктивната способност, има 
важна роля за регенерацията на 
чревната флора.

БИРЕНА МАЯ

Препоръчва се за котки с кожни 
алергии и благоприятства зараства-
нето на кожни рани. Богато на O
мега-3 мастни киселини, подобрява 
имунитета.

РИБЕНО МАСЛО
Oбразува защитен слой върху чрев-
ната лигавица и има защитен ефект 
върху нея. Регулира ферментацион-
ните процеси в червата като потен-
цира развитието на полезна флора.

ЕКСТРАКТ ОТ ЮКА



“

НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ НАЙ-ЛЕСНО 
СМИЛАЕМИТЕ ВЪГЛЕХИДРАТИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ ЗА 
ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

СМИЛАЕМИ ВЪГЛЕХИДРАТИ

Оризът е най-лесно смилаемата зърнена култура и 
осигурява оптимална абсорбция на въглехидрати. 
Той е отличен  енергиен източник,и включването му 
има важно занчение  особено за активни животни. 
Има  отлична смилаемост и лесна усвояемост от 
организма.
Богат на минерали: Калций, Фосфор и Желязо. 
Богат на витамини: ниацин, тиамин, рибофла-
вин и витамин D, спомага за здравата кожа, очи 
и козина.

ЗАЩО ОРИЗ?

Неговата отлична усвояемост го прави подходящ за 

възстановяване на чревната мукоза след гастроенте-
рити (стягащо действие).

ПОДОБРЯВА ХРАНОСМИЛАНЕТО И 
ПОТЕНЦИРА ЧРЕВНАТА МОТОРИКА Царевицата Има отлична смилаемост и лесна 

усвояемост от организма. Напоследък придобива 
лоша репутация, особено в социaлните мрежи като 
информацията посочва, че прекалената употреба 
на царевица може да доведе до алергични реак-
ции при някои котки.
Това е отчасти вярно, но подобен ефект ще има и 
при други съставки които се използват прекомер-
но във формулите, включването на царевицата в 
опимални количества в някои продукти е полезно 
за храноосмилането на котката. 
Царевицата е богата на минерали, витамини, фоли-
ева киселина и витамин С.
 

ЗАЩО ЦАРЕВИЦА?



Картофите са най-лесно смилаемият източник на 
въглехидрати като алтернатива на зърнените 
култури. Подпомагат функцията на панкреаса, имат 
висока енергийна стойност

KАКТО ОРИЗА, КАРТОФИТЕ ИМАТ 
БЛАГОПРИЯТНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ 
ГАСТРОЕНТЕРИТИ.

ЗАЩО КАРТОФИ?

ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК 
НА СКОРБЯЛА И/ИЛИ
GRAIN FREE
Има определени растения, които са смятани за 
алергени или че причиняват хипер-имунни 
разстройства при животните. Тези растения са от сe
мейство житни като пшеница, соя и др. Макар и тази 
преценка да е вярна, това не значи, че всички 
зърнени храни са вредни или всички зеленчуци и 
плодове са полезни.
Ние сме избрали ориз, царевица и картофи като 
наш единствен източник на въглехидрати и в някои 
продукти дори сме заместили оризът с картофи; 
двете съставки са съвършено подходящи за хране-
нето на домашните любимци по еднакъв начин 
както те са подходящи за хората.



Оризът, царевицата и картофите включени в храната се хидролизират, това означава че техните 
молекули се накъсват на много малки парчета, които лесно се абсорбират от храносмилателната 
система на котките. Това е най-бързият и ефективен източник на глюкоза. Умереното количе-
ство въглехидрати между 15 и 20% е напълно оптимално за здравословното хранене при 
котките. Като се има предвид  променения начин на живот и навици на домашните котки 
съпоставен с  техните диви предци количеството въглехидрати е напълно достатъчно.

ОГРАНИЧЕНИ НИВА НА ВЪГЛЕХИДРАТИ

Всички продукти от гамата Optimanova 
съдържат високи нива на натурални 
антиоксиданти (токофероли, витамини 
А,Е,C) те имат протектиращо действие 
срещу вредното влияние на свободни-
те радикали.

НАТУРАЛНИ
АНТИОКСИДАНТИ

НАТУРАЛНИ
СЪСТАВКИ
При производството на Optimanova 
не са използвани никакви изкустве-
ни оцветители, овкусители и синте-
тични антиоксиданти. За производ-
ството се използват 100% натурал-
ни съставки.



 8kg/2kg/400g  

CAT KITTEN
CHICKEN & RICE

CAT KITTENCAT KITTEN

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), дехидратирано птиче месо (30%), ориз (12%), 
пилешки мазнини, царевица, царевичен глутен, мая, хидролизиран пилешки дроб (5%), 
цвеклова каша, рибено масло, дехидратирани цели  яйца, монокалциев фосфат, сол, 
инулин ( FOS ), моноолигозахариди ( MOS ), натриев фосфат, цитрусов екстракт- богат на 
биофлавоноиди.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 33%, сурови мазнини 18%, омега-6: 3.75%, 
омега-3: 0.75%, сурови фибри 2%, общо фибри 6%, сурова пепел 7%, калций 1.2%, 
фосфор 1%, влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 20 000 Ul/Kg, Вит. D3 1600 Ul/Kg, Вит. Е 600 mg/Kg, Вит. С 
100 mg/Kg , L-таурин 1000 mg/Kg, DL-мeтионин 1000 mg/Kg, L-треонин 1000 mg/kg, Желе-
зен сулфат 250 mg/Kg, Йод 3 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 10 mg/Kg,Маг-
незии 11 mg/kg,  Цинk  175 mg/Kg, Селен 0.5mg/Kg.
ДОБАВКИ: Консервирана с наурални антиоксиданти (токофероли), с антиейджинг 
ефекти, които елиминират свободните радикали (които стимулират туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.

RICH IN TAURINE: Hезаменима аминокиселина която потенцира развитието 
на зрението и сърдечната функция.

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

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

CAT KITTEN
ПИЛЕ & ОРИЗ



8kg/2kg/400g  

CAT ADULT
CHICKEN & RICE

CAT ADULTCAT ADULT

ORAL CARE: Подходящата форма и структура на гранулата подпомага механич-
ното премахване на зъбната плака.  Калциеви уловители (натриеви полифосфа-
ти)- не позволяват калциевите йони от слюнката да се свържат трайно с зъбната 
плака, което от своя страна води до образуване на зъбен камък.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ (НАД 12 МЕС) С НОРМАЛНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), ориз(10%), дехидратирано пилешко месо (30%), 
пилешки мазнини, царевица, царевичен глутен, мая, хидролизиран пилешки дроб (5%) 
цвеклова каша, рибено масло, риба, яйца, натриев фосфат, сол, инулин ( FOS ), манооли-
гозахариди ( MOS ), калиев хлорид, цитрусов екстракт - богат на биофлавоноиди,екс-
тракт от маниока.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 32%, мазнини 16%, омега-6: 3 %, омега-3: 0.6% 
сурови фибри 3%, общо фибри 7%, сурова пепел 7%, калций 1.1%, фосфор 1%,               
влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 20 000 Ul/Kg, Вит. D3 1500 Ul/Kg, Вит. Е 550 mg/Kg, Вит. С 
75 mg/Kg, L-таурин 950 mg/Kg, DL-мeтионин 1000 mg/Kg, Железен сулфат 220 mg/Kg, Йод 
3.5 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 9 mg/Kg,Магнезии 10 mg/kg,  Цинk  150 
mg/Kg, Селен 0.5mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Консервирана с наурални антиоксиданти (токофероли).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

CAT ADULT
ПИЛЕ & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.



CAT ADULT

 8kg/2kg/400g  

CAT ADULT
SALMON & RICE

CAT ADULT

HIGH DIGESTIBILITY: Oтличното качество на хранителните вещества и висо-
ката им смилаемост  позволява максимална адсорбция и усвояемост.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ (НАД 12 МЕС) 

СЪСТАВ: Свежо месо от сьомга (40%), ориз (10%), месо от сьомга (30%) пилешко месо, 
пилешки мазнини, ориз, царевичен глутен, мая, хидролизиран  дроб от сьомга(5%) цвек-
лова каша, рибено масло, дехидратирани цели яйца,натриев фосфат, сол, инулин ( FOS ), 
маноолигозахариди ( MOS ), калиев хлорид, цитрусов екстракт - богат на биофлавонои-
ди,екстракт от маниока 
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 31.5%, мазнини 16.5%, омега-6: 3 %, омега-3: 
0.9%, сурови фибри 2.3%, общо фибри 6.5%, сурова пепел 6.9%, калций 1.3%, фосфор 
1.1%, влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 18 000 Ul/Kg, Вит. D3 1500 Ul/Kg, Вит. Е 550 mg/Kg, Вит. С 
75 mg/Kg, L-таурин 975 mg/Kg, DL-мeтионин 500 mg/Kg, Железен сулфат 180 mg/Kg, Йод 
3.6 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 12 mg/Kg,Магнезии 12 mg/kg,  Цинk  155 
mg/Kg, Селен 0.52mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Консервирана с наурални антиоксиданти (токофероли) с антиейджинг 
ефект, който елиминира свободните радикали (които стимулират туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

CAT ADULT
СЬОМГА & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.



 8kg/2kg/400g  

CAT ADULT

CAT ADULT
CHICKEN & POTATO
GRAIN FREE

CAT ADULT

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ (НАД 12 МЕС)  СВОБОДНА ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ORAL CARE: Подходящата форма и структура на гранулата подпомага механич-
ното премахване на зъбната плака.  Калциеви уловители (натриеви полифосфа-
ти)- не позволяват калциевите йони от слюнката да се свържат трайно с зъбната 
плака, което от своя страна води до образуване на зъбен камък.

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), дехидратирано пилешко месо (30%), Дехидратира-
на картофи (14%), хидролизиран пилешки дроб (5%), Масла и мазнини, цвеклова каша, 
яйца, натриев фосфат, сол, инулин ( FOS ), маноолигозахариди ( MOS ), калиев хлорид, 
цитрусов екстракт- богат на биофлавоноиди,екстракт от маниока .
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 31%, мазнини 17%, омега-6: 3.3 %,                     
омега-3: 0.35%, сурови фибри 3%, общо фибри 6.5%, сурова пепел 7.5%, калций 1.3%,                
фосфор 1.15%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 18 000 Ul/Kg, Вит. D3 1600 Ul/Kg, Вит. Е 750 mg/Kg, Вит. С 
75 mg/Kg, L-таурин 950 mg/Kg, DL-мeтионин 1000 mg/Kg, Железен сулфат 75 mg/Kg, Йод 
3.5 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 10 mg/Kg, Магнезии 7.5 mg/kg,  Цинk  150 
mg/Kg, Селен 0.15mg/Kg. 
ТЕХНОЛОГИЧНИ: АНТИОКСИДАНТИ: Естествени екстракти, богати на токофероли.

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

CAT ADULT
ПИЛЕ & КАРТОФИ
НЕ СЪДЪРЖА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.



 8kg/2kg/400g  

CAT ADULT

CAT ADULT
RABBIT & POTATO
GRAIN FREE

CAT ADULT

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ (НАД 12 МЕС) СВОБОДНА ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

HIGH DIGESTIBILITY: Oтличното качество на хранителните вещества и висо-
ката им смилаемост  позволява максимална адсорбция и усвояемост.

СЪСТАВ: Прясно заешко месо (40%). Дехидратиранo заешко месо (30%). Дехидратирани 
картофи (14%). Хидролизиранo заешко месо (5%). Картофен протеин. Масла и мазнини. 
Дрожди. Цвеклото. брашно. Растителни влакна. Калиев хлорид. Натриев хлорид.               
Натриеви полифосфати, цитрусов екстракт - богат на биофлавоноиди. Eкстракт от 
маниока  (0,1%). 
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 31,00%, сурови мазнини 17.50%,  омега-6: 2.80 
%, омега-3: 0.47%, сурови фибри 3.50%, общо фибри 6.5%, сурова пепел 7.5%, калций 
1.10%, фосфор 1.00%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 18 000 Ul/Kg, Вит. D3 1.600 Ul/Kg, Вит. Е 750 mg/Kg, Вит. С 
75 mg/Kg  , L- таурин 950 mg/Kg, DL-мeтионин 1000 mg/Kg, Железен сулфат 75 mg/Kg, Йод 
3.5 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 10 mg/Kg, Магнезии 7.5 mg/kg,  Цинk  150 
mg/Kg, Селен 0.15mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: АНТИОКСИДАНТИ: Естествени екстракти, богати на токофероли.

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

CAT ADULT
ЗАЕК & КАРТОФИ
НЕ СЪДЪРЖА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.



CAT ADULT
SALMON & POTATO
GRAIN FREE

CAT ADULT

 8kg/2kg/400g  

CAT ADULT

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ (НАД 12 МЕС)  СВОБОДНА ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

HIGH DIGESTIBILITY: Oтличното качество на хранителните вещества и висо-
ката им смилаемост  позволява максимална адсорбция и усвояемост.

СЪСТАВ: Прясно месо oт сьомга (40%). Дехидратирана сьомга (30%). Дехидратирани 
картофи (14%). Хидролизиранo месо oт сьомга (5%). Картофен протеин. Масла и 
мазнини. Дрожди. Цвеклото. брашно. Растителни влакна. Калиев хлорид. Натриев 
хлорид. Натриеви полифосфати. Цитрусов екстракт-богат на биофлавоноиди. Eкстракт 
от маниока  (0,1%). 
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 31,00%, сурови мазнини 17.00%,  омега-6: 
2.90%, омега-3: 0.80%, сурови фибри 3.50%, общо фибри 6.5%, сурова пепел 7.5%, калций 
1.30%, фосфор 1.10%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 18 000 Ul/Kg, Вит. D3 1.600 Ul/Kg, Вит. Е 750 mg/Kg, Вит. С 
75 mg/Kg  , L-таурин 950 mg/Kg, DL-мeтионин 1000 mg/Kg, Железен сулфат 75 mg/Kg, Йод 
3.5 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 10 mg/Kg, Магнезии 7.5 mg/kg,  Цинk  150 
mg/Kg, Селен 0.15mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: АНТИОКСИДАНТИ: Естествени екстракти, богати на токофероли.

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

CAT ADULT
 СЬОМГА & КАРТОФИ
НЕ СЪДЪРЖА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.



 8kg/2kg/400g  

CAT STERILISED
CHICKEN & RICE

CAT STERILISEDCAT STERILISED

ENHANCED VITALITY: Запазва жизнеността на вашата котка.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ПОДЪРЖАНЕ КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО ПРИ  КАСТРИРАНИ КОТКИ 

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), дехидратирано пилешко месо (30%), ориз (10%), 
оризов протеин, зеленчукови фибри (целулоза), картофен протеин, мая, пилешки 
мазнини, хидролизиран пилешки дроб (5%), цвеклова каша, рибено масло, риба, 
дехидратирани цели яйца, натриев полифосфат, сол, инулин (FOS ), маноолигозахариди 
(MOS), калиев хлорид, цитрусов екстракт-богат на биофлавоноиди, екстракт от маниока, 
конюгирана линолова киселина.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 37%, мазнини 11%, омега-6: 1.9 %, омега-3: 
0.3%, сурови фибри 6%, общо фибри 13%, сурова пепел 7 %, калций 1.1%, фосфор 1%, 
влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 18 000 Ul/Kg, Вит. D3 1600 Ul/Kg, Вит. Е 650 mg/Kg, Вит. С  
40 mg/Kg, L-таурин 1200 mg/Kg, DL-метионин 500 mg/kg, L-карнитин 200 mg/Kg, Железен 
сулфат 225 mg/Kg, Йод 3.5 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 9 mg/Kg, Магнезии 
8 mg/kg,  Цинk  150 mg/Kg, Селен 0.5mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Консервирана с натурални антиоксиданти (токофероли) с антиейджинг 
ефект, който елиминира свободните радикали (които стимулират туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

CAT STERILISED
ПИЛЕ & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.



CAT MATURE
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CAT MATURE
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CAT MATURE

URINARY CARE: Отличната комбинация от минерали редуцира образуването 
на камъни и подпомага разтварянето им в пикочния мехур, така запазва 
здрава отделителната система на вашата котка.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ (НАД 7 ГОД ВЪЗРАСТ)

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), царевица, дехидратирано пилешко месо (30%), 
ориз(10%), пилешки мазнини, царевичен глутен, мая, оризов протеин, хидролизиран 
пилешки дроб (5%), цвеклова каша, рибено масло, риба, дехидратирани цели яйца, 
натриев полифосфат, сол, инулин (FOS), маноолигозахариди (MOS), калиев хлорид, 
цитрусов екстракт-богат на биофлавоноиди, екстракт от маниока, глякозамин и 
хондроитин.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 30.5%, мазнини 13%, омега-6: 2.7 %, омега-3: 
0.5%, сурови фибри 2.7%, общо фибри 8%, сурова пепел 6.7%, калций 1.2%, фосфор 1%, 
влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 20 000 Ul/Kg, Вит. D3 1600 Ul/Kg, Вит. Е 750 mg/Kg, Вит. С 
70 mg/Kg  , L- таурин 1000 mg/Kg, L-карнитин 75 mg/kg, DL-мeтионин 800 mg/Kg, Железен 
сулфат 225 mg/Kg, Йод 3.6 mg/kg, Мед ( пентахидратен меден сулфат) 12 mg/Kg,Магнезии 
12 mg/kg,  Цинk  170 mg/Kg, Селен 0.52mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Консервирана с наурални антиоксиданти (токофероли) с антиейджинг 
ефект, който елиминира свободните радикали (които стимулират туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

CAT MATURE
ПИЛЕ & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.
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L-CARNITINE: Участва в транспорта и метаболизма на мазнините, за образуване 
на  енергия, така се запазват протеините и мускулната маса.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА КОТКИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ИЛИ СКЛОННИ КЪМ ЗАТЛЪСТЯВЯНЕ

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), царевица, дехидратирано пилешко месо (30%), 
ориз (7%), пилешки мазнини, царевичен глутен, целулоза, мая, оризов протеин хидроли-
зиран пилешки дроб (5%), цвеклова каша, рибено масло, риба, дехидратирани цели 
яйца, натриев полифосфат, сол, инулин (FOS), маноолигозахариди (MOS), калиев хлорид, 
цитрусов екстракт-богат на биофлавоноиди, екстракт от маниока, Конюгирана линолова 
киселина.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 31%, мазнини 10%, омега-6: 2 %, омега-3: 
0.4%, сурови фибри  5%, общо фибри  14%, сурова пепел 7 %, калций 1.2%, фосфор 1%, 
влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 19 000 Ul/Kg, Вит. D3 1600 Ul/Kg, Вит. Е 600 mg/Kg, Вит. С 
65 mg/Kg, L-таурин 1000 mg/Kg, L-карнитин  240 mg/kg, DL-мeтионин 500 mg/Kg, Железен 
сулфат 245 mg/Kg, Йод 3.7 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 13 mg/Kg, Магнезии 
12 mg/kg,  Цинk  173 mg/Kg, Селен 0.53mg/Kg. 
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Консервирана с наурални антиоксиданти (токофероли) с антиейджинг 
ефект, който елиминира свободните радикали (които стимулират туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

CAT LIGHT
ПИЛЕ & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.
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HAIRBALL CONTROL: Така наречен "драг" ефект предотвратява образува-
нето на космени топки в храносмилателния тракт и предотвратява бъдещи 
обструктивни заболявания.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ ПОДПОМАГАЩА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА КОСМЕНИ 
ТОПКИ ОТ  ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), дехидратирано пилешко месо (30%), ориз,  цареви-
ца, пилешки мазнини, царевичен глутен, целулоза, мая, хидролизиран пилешки дроб 
(5%) цвеклова каша, рибено масло, риба, яйца, натриев полифосфат, сол, малцов 
екстракт, инулин (FOS), маноолигозахариди (MOS), калиев хлорид, цитрусов екстракт- 
богат на биофлавоноиди, екстракт от маниока.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 31.5%, мазнини 16%, омега-6: 3 %, омега-3: 
0.8%, сурови фибри  4%, общо фибри  10%, сурова пепел 7.1 %, калций 1.2%, фосфор 0.9%, 
влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 18 000 Ul/Kg, Вит. D3 1500 Ul/Kg, Вит. Е 500 mg/Kg, Вит. С 
65 mg/Kg, L-таурин 975 mg/Kg, DL-мeтионин 500 mg/Kg, Железен сулфат 225 mg/Kg, Йод 
3.6 mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 10 mg/Kg, Магнезии 11 mg/kg,  Цинk  165 
mg/Kg, Селен 0.51mg/Kg.
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Косервирана с наурални антиоксиданти (токофероли) с антиейджинг 
ефект, който елиминира свободните радикали (които стимулират туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

CAT HAIRBALL
ПИЛЕ & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.
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HIGH PALATABILITY: Високото съдържание на прясно месо и хидролизиран 
пилешки дроб в съчетание с натуралните съставки придават превъзходен 
вкус на храната, и стимулират нейната консумация.

ПЪЛНОЦЕННА БАЛАНСИРАНА ХРАНА ЗА ИЗРАСТНАЛИ КОТКИ С КАПРИЗЕН АПЕТИТ И ЧУВСТВИТЕЛЕН  ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

СЪСТАВ: Свежо пилешко месо (40%), дехидратирано пилешко месо (30%), ориз(12%),   
царевица, оризов протеин, пилешки мазнини, целулоза, мая, хидролизиран пилешки 
дроб (5%), цвеклова каша, картофен протеин, рибено масло, риба, дехидратирамо цели 
яйца, натриев полифосфат, сол, инулин (FOS), маноолигозахариди (MOS), калиев хлорид, 
цитрусов екстракт-богат на биофлавоноиди, екстракт от маниока.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: Суров протеин 33%, мазнини 15%, омега-6: 2.5 %, омега-3: 
0.5%, сурови фибри  3%, общо фибри 7%, сурова пепел 7%, калций 1.1%, фосфор 0.9%, 
влажност 9%.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Вит. А 20 000 Ul/Kg, Вит. D3 1500 Ul/Kg, Вит. Е 600 mg/Kg, Вит. С 
75 mg/Kg, L-таурин 2100 mg/Kg, DL-мeтионин 1000 mg/Kg, Железен сулфат 150 mg/Kg, 
Йод 3 mg/kg, Кобалт 1.2mg/kg, Мед (пентахидратен меден сулфат) 8 mg/Kg, Магнезии 8 
mg/kg,  Цинk  120 mg/Kg, Селен 0.35mg/Kg. 
ТЕХНОЛОГИЧНИ: Консервирана с наурални антиоксиданти (токофероли) с антиейджинг 
ефект, който елиминира свободните радикали (които насърчават туморната активност).

*FOS: Фруктоолигозахариди. **МОS: Аноолигозахариди.

SKIN AND COAT PROTECTION: Съдържанието на Цинк, спомага за регенера-
цията на кожата, и я прави  здрава и еластична. Високите нива на сяросъдър-
жащи аминокиселини съчетани с полиненаситени мастни киселини, мед и 
цинк, помагат за поддържането на здрава кожа и бляскава козина. 

OMEGA 3 & OMEGA 6: Защитават имунната система от редица заболявания , 
подпомагат развитието на сърдечносъдовата и нервна система по време на 
бремеността и растежа. Подпомагат за здрава кожа и  растежа на бляскава 
козина.

CAT EXQUISITE
ПИЛЕ & ОРИЗ

FOS+MOS INTESTINAL HEALTH: FOS* потенцират развитието на полезната 
чревна микрофлора. Това влияе положително на микробиалния чревен 
баланс (бифидус ефект). MOS** улесняват елиминирането на патогенни микро-
организми от чревния тракт и подпомагат засилването на чревния имунитет.
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НУТРИЕНТ

--------------------- 
- Растеж, мускулна маса, енергия  
- Енергия, здрава кожа и козина  
- Добро храносмилане  
- Източник на минерални вещества  

- Кости
- Кости-оптимално развитие на костите, плодовитост   
- Сърдечно-съдова система  и pH 
- Осмотичен баланс  
- Кости, зъби, мускулна подвижност 
- Еритроцити
- Еритроцитен метаболизъм, козина   
- Здрава кожа, козина   
- Възпроизводствена  функция
- Оптимално фунциониране на щитовидна жлеза  
- Контрол на свободните радикали, възпроизвеждане
- Антиоксидант, защитава организма от свободните радикали

- Очи, кожа, плодовитост  
- Растеж, кости  
- Натурален антиоксидант, възпроизвеждане  
- Антиоксидант, противовъзпалителни св-ва  
- Метаболизъм на въглехидратите  
- Кожа и мукозна лигавица, клетъчно делене  
- Нервна функция, антистрес ефект  
- Синтез на мастни киселини, кожа и козина  
- Синтез на протеин, хормони, антитела  
- Кожа, козина и плодовитост  
- Синтез на киселини, протеинов метаболизъм  
- Синтез на хемоглобин  
- Коагулация (съсирване) на кр

- Кожа и космена покривка
- Медиатор на възпалението
- Вазодилататорен ефект, редуцира холестерола
- Укрепва зрението и сърдечно-съдовата ситема
- Противовъзпалителни свойства, невропроводимост

- Зрение, сърце, плодовитост  
- Мобилизиране на  мастните резерви  
- Незамемина аминокиселина
- Протеинов метаболизъм 
- Нервна проводимост
- Подобрява и защитава чревната флора 
- Защита срещу чревни патогени
- Имуностимулатор

- Енергийно нивоt

ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗМА

Влага (%)
Протеин (%)  
Мазнини (%)  

Фибри (%)  
Пепел (%)

 Калций (%)
Фосфор (%)   
Натрий (%)  

Хлор (%)  
Калий (%)  

Магнезий (%)  
Желязо (%)  

Мед (%)  
Цинк (%)  

Манган (%)  
Йод (%)  

Селен (%)  

Витамин А (UI/Kg)
Витамин D3 (UI/Kg)
Витамин Е (mg/Kg)
Витамин С (mg/Kg)

Тиамин (вит.В1) (mg/Kg)
Рибофлавин (вит.В2) (mg/Kg)

Ниацин (вит.В3) (mg/Kg)  
Пантотенова к-на (вит.В5) (mg/Kg)  

Пиридоксин (вит.В6) (mg/Kg)  
Биотин (вит.Н или В8) (mg/Kg) 
Фолиева к-на (вит.В9) (mg/Kg)  

Кобаламин (вит.В12) (mg/Kg)  
Витамин К (mg/Kg)

Линоленова к-на (%) 
Арахидинова к-на (%)

Омега 3 (%)
Омега 6 (%)

EPA+DHA  (mg/kg)

Таурин (mg/kg)
Карнитин (mg/kg)

Лизин (%)
Холин (%)   

Метионин (%)  
Моноолигозахариди (МОС) (mg/kg)

Фруктоолигозахариди (ФОС) (mg/kg)
Биофлаваноиди (mg/kg)

Енергия (Kkal/Kg)  

МИНЕРАЛИ  

ВИТАМИНИ

МАСТНИ КИСЕЛИНИ

ДРУГИ НУТРИЕНТИ
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18,000

1,500

1,500

53

11.5

13.2

116.5

40.2

15,6

20,31

3.14

0.08

2.7

1.8

0.06

0.5

2.8

97

962

-

2.5

0.7

2,449

1,000

1,000

14.4

4,075

ADULT 
GRAIN FREE
 CHICKEN & 

POTATO

ADULT 
GRAIN FREE
 RABBIT & 

POTATO

ADULT 
GRAIN FREE
 SALMON & 

POTATO

9.00

31

17

3.5

7.5

1.3

1.15

0.19

0.31

0.62

0.10

200

16.3

169

14.9

3.8

0.5

18,000

1,500

1,500

57

10.0

15.5

116.6

37.8

13,1

20,68

2.88

0.14

2.2

2.2

0.1

0.3

3.3

721

955

-

2.1

0.7

2,501

1,000

1,000

14.4

4,100

ADULT CAT
HAIRBALL

ADULT CAT
LIGHT

ADULT CAT
STERILISED

ADULT CAT
EXQUISITE

ADULT CAT
MATURE

ADULT CAT
SALMON

9.00

33

15

3

7

1.1

0.9

0.50

0.56

0.78

0.08

159

13.5

149

11

3.2

0.4

20,000

1,500

600

75

10.4

16.6

120.5

42.7

11.9

0.63

4.8

0.12

2.4

1.7

0.17

0.5

2.5

3,135

2,100

35

1.6

0.7

2,444

1,000

1,000

14.4

3,950

9.00

37

11

6

7

1.1

1

0.47

0.54

0.77

0.08

235

18

189

14

4.2

0.5

18,000

1,600

650

40

10.7

17.7

118.6

43.9

12.5

10

4.9

0.11

2.5

1.3

0.14

0.3

1.9

1,532

1,200

200

1.9

0.8

2,227

1,000

1,000

14.4

3,550

9.00

30.5

13

2.7

6.7

1.2

1.0

0.47

0.53

0.61

0.07

225

16

170

13

3.6

0.5

20,000

1,600

750

70

10.8

17.6

113.7

43.4

12.2

0.63

4.9

0.11

2.5

1.4

0.16

0.5

2.7

3,079

1,000

75

1.5

0.7

2,444

1,000

1,000

14.4

3,880

9.00

31

10

5

7

1.2

1.0

0.46

0.55

0.68

0.07

245

17

173

12

3.7

0.5

19,000

1,600

600

65

10.6

17.7

111

42.4

11.5

0.63

4.8

0.12

2.5

1.1

0.16

0.39

1.6

2,973

1,000

240

1.4

0.6

2,222

1,000

1,000

14.4

3,400

9.00

31.5

16.5

2.3

6.9

1.3

1.1 

0.45

0.60

0.84

0.09

180

14

155

12

3.6

0.5

18,000

1,500

550

75

11.0

13.3

108.8

38.1

15.0

0.32

2.9

0.08

2.5

1.5

0.09

0.7

2.7

5,908

975

-

1.4

0.7

2,464

1,000

1,000

14.4

3,987

9.00

31.5

16

4

7.1

1.2

0.9

0.5

0.57

0.7

0.07

212

15

160

13

3.6

0.5

18,000

1,500

500

65

10.1

17

105.4

40.5

11.2

0.62

4.7

0.12

2.3

1.6

0.21

0.8

3

3,647

975

30

1.6

0.7

2,456

1,000

1,000

14.4

3,880
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