
Ínyencség 
macskáknak.

Miamor Ragout Royale 100g
egy királyi macskacsemege

Ragout Royale – finom darabkák ízletes aszpikban  elkészítve. Nagy 
mennyiségű baromfihússal, vitaminkímélő eljárással és marhahús 
hozzáadása nélkül készül.

Miamor ragout Royal semmiféle színező- vagy tartósítószert nem 
tartalmaz.

2 fenséges aszpikos változatban a válogatós, ínyenc macskák 
számára.

Aszpikban
Fehérje 8%  - Zsír 5,5%
 - Nedvesség 81%.

Multipack kiszerelésben is!

Ragout Royale Multipack 
12 alutasakot tartalmaz:
- 3 pulykás
- 3 csirkés
- 3 lazacos
- 3 nyulas

Könnyen emészthető és jóízű 
táplálék macskakölykök számára, 
megnövelt energiatartalommal 
a növekedési fázisban szükséges 
tápanyagigény kielégítésére. 

100 g-os frissen tartó tasakban, 
két ízben kapható.

Fehérje 9,5% - Zsír 6,0% - 
Nedvesség 81%

Marhahús

LazacPulyka

Miamor Kitten Balance 100g

Fiatal, növekedésben lévő 
macskáknak: Könnyen 
emészthető és jóízű 
táplálék macskakölykök 
számára, megnövelt 
energiatartalommal a 
növekedési fázisban szükséges 
speciális tápanyagigényhez, és 
Inulin prebiotikummal dúsítva 
az emésztés érdekében. A 
telítetlen EPA (eicosapentén-
sav) és DHA (docosahexén-
sav) Omega 3 zsírsavak ezen 
kívül segítenek a tanulási 
és növekedési szakaszban a 
macskakölyköknél.                 

2 ízben.

Fehérje 8,5% · Zsír 6,5% · 
Nedvesség 81%

Tonhal halas mártásban

Miamor Ragout Royale Kitten100g
egy királyi macskacsemege

növekedésben lévő macskakölykök számára

Kölyökmacskák részére ajánljuk

A Miamor termékcsaládot keresse a jobb állateledel üzletekben
és az AlphAzoo áruházakban.

Magyarországi forgalmazó: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 1194 Budapest,
hofherr u. 38-40., www.alpha-vet.hu, 06 22 516-419



Csirke, sonka és rizs 
(saját húslében)

Miamor Vital Balance 100g
Vitalitás a telítetlen zsírsavaknak köszönhetően

Az egészséges táplálkozás alapfeltétele az Omega-3 és Omega-6 
telítetlen zsírsavak egyensúlya. A Miamor Vital Balance és 
Kitten Balance termékek a telítetlen zsírsavak kiegyensúlyozott 
összetételét kínálják. A kiváló minőségű pástétom, illetve szósz 
az Omega-6 zsírsavak, a halolaj pedig az Omega-3 zsírsavak 
megfelelő mennyiségét biztosítja. 
A Vitalkomplex az Omega 3 linolsav (halolaj) mellett taurint, 
sejtvédő funkciójú szőlőmag-kivonatot és ezen kívül E- és D3-
vitamint tartalmaz.

3 ízben.

Fehérje 8% - Zsír 4,5% - Nedvesség 81%

Miamor Feine Filets 100g
világos filédarabok csirkéből és tonhalból

A rendkívül finom különlegességek: A Feine Filets konzervek 
kizárólag világos csirke filécsíkokkal készülnek világos aszpikban. 
Csökkentett zsírtartalmú, így túlsúlyos, mozgásszegény és senior 
macskáknak is ajánljuk.

A filécsíkok kiváló 
hozzávalókból készült 
körettel vannak lefedve 
(nem kevert termék). 
Nem tartalmaz más 
hús- és halfajtát, 
csak azt, ami 
a nevében 
szerepel.

Fehérje 12-13% 
· zsír 1-1,5% 
 · Nedvesség 

82-83%

Miamor Pastete 85g
húspástétom

A Miamor Pastete húspástétom kiegyensúlyozott magnézium-
mennyiséget tartalmaz. A  macskáknak szükségük van a 
magnéziumra az egészségükhöz, de a túl sok magnézium 
elősegítheti a húgykő képződését, főként az erre hajlamos 
macskáknál.

De mit ér a legegészségesebb összetételű táp, ha a macska nem 
fogyasztja el? Ezért a Miamor pástétom olyan ízletes, hogy még a 
legválogatósabb cicák sem tudnak neki ellenállni! 

LazacPisztráng

Nyúl TonhalFácán

Az összes ízváltozat garantáltan marhahús nélkül készül. Mindig 
frissen adható a 85 g-os konzervben. 
6 ízben. 

Fehérje 12%  -  Zsír 7%  -  Nedvesség 77%

Kacsa
zöldség

pástétomban

Vadhús 
tejszínes 

mártásban

Lazac
halas mártásban

Tonhal és garnéla Tonhal és rizsTonhal és tintahal

Multipack kiszerelésben is kapható!

Világos tonhal kizárólag világos fehér tonhal filécsíkokkal 
(élelmiszer minőségben) készítve. 3 különlegesség:

Feine Filet Multipack 8 konzervet tartalmaz:
- 2 tonhal és tintahal
- 2 tonhal és zöldség
- 2 tonhal és garnélarák
- 2 tonhal és sajt


