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…a Farmina filozófia
…úgy tartják: “a kutya az ember legjobb 
barátja”, mi úgy gondoljuk: “az ember a kutya 
legjobb barátja”…

Ezen egyszerű mondás átértelmezésével 
akarjuk kifejezni az összes elkötelezettségünket 
és szenvedélyünket, amelyet munkánk során 
kiváló szuperprémium minőségű állateledel 
előállításába fektetünk.

A Farmina cég egy Olasz sikertörténet, mely 
több mint negyven évvel ezelőtt kezdődött, 
melyben a hagyomány és tapasztalat 

mindennek az alapja. Termékeinket és 
szolgáltatásainkat mindig az állatok és gazdáik 
igényeit figyelembe véve alakítjuk.

Nyersanyag beszállítóinkat szintén szigorú 
ellenőrzésnek vetjük alá, így biztosítva a kiváló 
minőséget. A termékeinkben felhasznált húsok 
emberi fogyasztásra is alkalmasak.

Az alapos nyersanyag ellenőrzés garantálja, 
hogy a késztermék zárt rendszereken keresztül 
nyomon követhető, és utólagos ellenőrzésnek is 
alávetjük termékeinket.

Happy pet. Happy You.



A laboratóriumi vizsgálatok és elemzések, 
valamint egyetemekkel és klinikákkal történő 
együttműködésünk lehetővé teszi számunkra, 
hogy vizsgálatainkkal és megoldásainkkal 
szigorú előírásokat betartva a takarmányozás 
kialakítása révén kiváló minőséget érjünk el.

Számunkra és az állatok számára egyaránt 
fontos, hogy a gyártás során megőrizzük 
a felhasznált nyersanyagok ízvilágát és 

frissességét. Nem készletezünk és ez lehetővé 
teszi, hogy a termék mindig friss, frissen 
gyártott és így ízletes marad az állatok 
számára. Az összes Farmina terméket úgy 
fejlesztettük ki a kutyák és macskák részére, 
hogy figyelembe vettük természetes és az 
otthoni környezetüket.

Angelo e Nicola Russo  
Farmina Pet Foods



Húsevő állatok táplálkozása
A kutyák és a macskák evolúciója hasonló a ragadozó 
állatokéhoz, így az anatómiai felépítésük lényegében 
megegyezik a húsevők anatómiájával és étrendjével.
Annak ellenére, hogy eltérő faj, minden kutya őse, 
a szürke farkas, akikkel 99,8% genetikai egyezés 
mutatható ki.
Őseikhez hasonlóan, a kutyák és macskák inkább 
húsevők, ezért anatómiai szempontok alapján közös 
jellemzőik:
• éles és hegyes fogak,
• állkapocs mérete, amely lehetővé teszi a széles 
szájnyílást így a nagyobb darab húsok bevitelét,
• rövid emésztő rendszer, amely egyszerűen 
strukturált, erős savas gyomor, amelynek pH-ja 
alkalmas hús emésztésére és fehérje lebontására.

A kutyák és macskák nehezen emésztik a gabona 
származékot, mivel meglehetősen nagy és 
összetett szénhidrátokat tartalmaznak, mert nem 
rendelkeznek olyan enzimekkel, amelyek a gabona 
megemésztését lehetővé tennék.

Egy jó táplálkozási rendszer lehetővé 
teszi a természetes étrend által állataink 
veleszületett genetikai igényeinek, vagy 

biológiai igényének kielégítését. 



Natural & Delicious.

Az új és innovatív száraz tápcsalád a kutyák és macskák 
részére, ,,Természetes & Ízletes,, ; a húsevők hat 
kulcsfontosságú táplálási elvén alapul:

1. Magas fehérje tartalom kiváló minőségű friss 
húsból.

2. Vitaminok és ásványi anyagok megfelelő 
egyensúlya kiváló minőségű friss gyümölcs és 
zöldség hozzáadásával.

3. Gyógynövények speciális tulajdonsága célzott 
hatásfokkal.

4. Állati zsírok könnyű felszívódása.

5. Kevesebb szénhidrát mennyiség.

6. GABONA MENTES

Natural & Delicious /Természetes & Ízletes/ 
egy olasz termék, amelyet azért fejlesztettek ki, 
hogy minél természetesebb módon biztosítsa a 

megfelelő anyagcserét és ízletes táplálékká váljon 
kutyák és macskák számára.

 70% 30% 0%
prémium állati összetevők gyümölcsök és ásványi anyagok növényi gabonafélék

Ezen arányokkal a táplálkozási  
egyensúly biztosított egy egyszerű,  
de hatásos formában:



Magas fehérje tartalom jó minőségű friss hús.

A Natural & Delicious termékekben mint a csirke, 
bárány, vaddisznó, hal és tojás a fő alapanyagok.
Az alapanyagul szolgáló állatokat nem kezelték anti-
biotikummal, hormonokkal vagy tartósítószerekkel, 
adalékokkal. Az állati hulladékok és melléktermékek 
nem képezik részét az alapanyagnak, csak is és kizá-
rólag a friss hús kerül feldolgozásra.

A csirkehús 
olasz földön 
nevelkedett 

egész 
csirkékből 
származik

A bárány, kiváló 
minőségű 
vörös hús 
fehérje forrás, 
amely extenzív 
állattartást 
folytató 
gazdaságokból 
származik.

A tojás, állati 
eredetű 
fehérjeforrás, 
tökéletes fehérje, 
friss, nem 
fagyasztott és 
nem tartósított.

A hal Észak-
Európa vizeiből 

származik, 
értékes forrása 
az esszenciális 

Omega-3 
zsírsavaknak, 

DHA –nak és az 
EPA-nak, alacsony 

klorid tartalmú, 
fehérjében és 

aminosavakban 
gazdag.

Vaddisznó hús, 
bőséges vörös 
hús fehérje 
forrás, amely 
részben vad 
állományból, 
részben 
toszkánai 
és umbriai 
tenyészetekből 
származik.



A vitaminokat és ásványi anyagokat kiváló minőségű friss 
gyümölcsökből és zöldségekből vontuk ki.
Az új vonal, azaz a Natural & Delicious tartalmazza a megfelelő mennyiségű vitaminokat és 
ásványi anyagokat, a gyümölcsök és zöldségek gondos kiválasztása alapján, mint például: 
gránátalma, alma, narancs, fekete ribizli, áfonya, szőlő, burgonya, spenót, borsó, sárgarépa.

A spenót 
amellett, hogy 
gazdag vitami-
nokban, vasat 
és egyéb ásvá-
nyi anyagokat 

tartalmaz, tisztí-
tó és vérképzést 
segítő tulajdon-

ságokkal bír.

A burgonya 
gazdag B és C 
vitaminban, 
valamint 
a rostok 
elősegítik a 
bélműködést.

A sárgarépa 
A-vitamint és 
antioxidánso-
kat tartalmaz, 
míg a borsó B1 
vitamint.

A ribizli és fekete 
áfonya vitamino-

kat és természetes 
antioxidánso-
kat tartalmaz, 

amelyek az 
öregedéssel járó 

betegségek és 
a szívpanaszok 

kialakulását 
csökkentik.

Az alma és a 
gránátalma a rostok 
egészséges forrása, 
amely segíti az 
emésztést. Ezek 
gazdag növényi 
tápanyagok és 
természetes 
antioxidánsok, 
amelyek megkötik a 
szabad gyököket.

A narancs 
és a szőlő 
C-vitaminban 
gazdag források 
és ásványi 
sók, amelyek 
elősegítik a 
diurézist és tisztító 
tulajdonságúak.



Kutyák és macskák nem esznek gabonát.
Gabonafélék, mint a rizs, kukorica vagy a búza alacsony költségű kalória, de 
haszontalan, mert továbbra sem asszimilálható és hozzájárulnak krónikus 
megbetegedések, a cukorbetegség, elhízás, allergiás és emésztési problémák 
kialakulásához.
A Natural & Delicious vonal teljesen “Gabona-Mentes”, és nem tartalmaz 
semmilyen típusú gabonát.

Gabona,- nem köszönöm.

Gyógynövények célzott hatása jelen van a Natural & Delicious termékekben, amely 
lehetőséget ad, hogy az állat ösztönösen válassza ki a saját eledelét, amelyek 
gyóygnövények és fűszernövények hozzáadásával segítik a természetes egészségügyi 
egyensúlyt felépíteni az állatban, ezáltal jó közérzetet biztosít.
A Natural & Delicious termékekben nagyon sok lucerna, útifű, rozmaring, kurkuma, aloe 
vera,és zöld tea kiegészítők vannak, melyek megerősítik a szerveket és szöveteket, és 
kiváló méregtelenítő hatásúak.

Gyógynövények speciális tulajdonságokkal célzott hatást
fejtenek ki.

Az aloe vera és a zöld 
tea serkentik és erősítik 

az immunrendszert, 
tisztító, regeneráló 

és öregedésgátló 
tulajdonságokkal 
bírnak, valamint 
erős antioxidáns 

és daganatellenes 
tulajdonságokkal 

rendelkeznek.

A rozmaring erős 
hatása segíti 

megszüntetni a 
méreganyagok 

lerakódását a májban, 
valamint a kurkuma 

gyökere antioxidáns, 
antibakteriális, 

antivirális és 
gyulladáscsökkentő 

hatást fejt ki.

Az útifű egy 
természetes rost, 
úgy működik, mint 
egy enyhe hashajtó, 
segít fenntartani a 
rendszeres, normál 
bélműködést.

A lucerna gazdag 
vitaminokban, ásványi 
anyagokban és 
fitoösztrogéneket tartalmaz, 
fontos szerepe van a 
helyreállítási kezelésekben 
és a megelőzésben. Serkenti 
az étvágyat a lábadozási 
időszakban, hasznos 
vérszegénység, vérzések, 
csontritkulás esetén és 
méregtelenítő funkciókat lát 
el a májban.



A húsevők természetes étrendje alapvetően az állati eredetű 
zsírokból és nem a növényekből áll, ezért azok könnyen 
felszívódnak.
Tény, hogy a tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy csak az állati 
eredetű zsír asszimilálódik jól és szívódik fel metabolikus energiává 
a ragadozó állatok szervezetében. Növényi eredetű zsírok nem 
szívódnak fel és ezek problémát okoznak, mint az elhízás és annak 
kóros következményei.
A Natural & Delicious termékcsalád természetes és ízletes 
zsírbevitele folytán csak állati zsírsavak vannak jelen. Omega-3, EPA 
és DHA csirke zsírból és halolajból származnak.

Kizárólag állati eredetű zsírok 
alkalmazása.

Alacsony szénhidrát szint.
A kutyák és macskák természetes étrendje nagyon kevés 
szénhidrátot tartalmaz, mivel anyagcseréjük olyan, hogy az 
energiát a fehérjékből és az állati zsírokból nyerik. Ezért nem a 
szénhidrátok az állataink számára az elsődleges energia források. 
Ideális energiaforrás az állati fehérje és állati zsíradék. A szénhidrát 
nem az első szempont, melynek alapján állataink táplálékát 
kiválasztjuk. A magas kalória érték hozzájárulhat a betegségek, 
túlsúly, cukorbetegség és az inzulin rezisztencia kialakulásához. 
Ebből kifolyólag, a Natural & Delicious termékekben szinte nincs 
szénhidrát vagy csak nagyon kis mennyiségben, gyümölcsök és 
zöldségek összetételéből származik. A piacon található állateledelek 
többsége 40-60% szénhidrátot tartalmaz, a termékekben lévő 
gabona alkotórész jelenléte miatt.
A felesleges alkotórészek ártalmasak az állatok egészségére, ezért 
a Farmina Pet Foods jelentősen csökkentett az új vonal, a Natural 
& Delicious termékcsaládjában, csak azért, hogy megfeleljenek a 
szabályoknak, amelyet a természet megalkotott.



Gyártási technológia
Az új termékcsalád, a Natural & Delicious a legmodernebb gyártás- és 
csomagolástechnológiával készül, melyhez szigorú minőségellenőrzési rendszer kapcsolódik.
A csomagolás olyan technológiával készül, amely maximálisan megőrzi a száraz állateledel 
minőségét, mivel tökéletesen elzárja a külvilág hatásait a táptól.

Jellemzők Előnyök
Kettős extrudálás
Extrúziós technológia, amely biztosítja a keményítő zselatinizálódását.

Ez az összetevőket jobban zselésíti, ezáltal 
a táp emészthetősége 25%-kal nő.

Vákuumos bevonó.
Innovatív rendszer, amely lehetővé teszi a vákuumos folyamat után az összetevők 
extrudálását. Ez garantálja a részecskék egyenletes eloszlását és integrációját az 
összetevők megváltoztatása nélkül.

A különleges alapanyagok kezelése 
a folyamat során, amely a nagyobb 
ízletességet biztosítja.

Hosszú Élettartamú Vitaminok.
Az extrudálási folyamat után adják a termékhez a vitaminokat és ez garantálja a 
hosszú élettartamot, így kiküszöbölik a vitaminokat érő befolyásoló hatást a gyártás 
folyamán.

Több életerő és az egészség.

Megfelelő időben történő szállítás.
A késztermék azonnal a boltokba kerül. Frissebb, ízletesebb.

A megfelelő időben történő 
gyártás garantálja a termék 

maximális frissességét, 
mivel nincs raktárkészlet és 

ezáltal régi készlet.

A „vákuum bevonó” 
rendszer garantálja 
a zsírok megfelelő 
eloszlását a termék 
belsejében.

A ,,hosszú élettartamú 
vitaminok,, ; a gyártási 

technológia lehetővé 
teszi, hogy a zöldségek és 

gyümölcsök vitaminjait 
az extrudálási folyamat 

után adják a termékhez és 
ez garantálja a vitaminok 

hosszú élettartamát, mivel 
kiküszöbölik a vitaminokat 

érhető befolyásoló hatást a 
gyártás folyamán.

A kettős extrudálás garantálja a keményítők jobb 
elkocsonyásítását és ezáltal a termék jobb emészthetőségét 
segíti.



Táplálkozási tanácsok
Az új termékcsalád, a Natural & Delicious a legideálisabb és a legmegfelelőbb étel 
kedvence egészségének és jó közérzetének megőrzésében. Célszerű a fokozatos 
átmenet a hagyományos étrendről az új Natural & Delicious táplálékra. 
Kis mennyiségben kezdjük adagolni az új állateledelt párhuzamosan a 
korábban használttal, annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen 
az átállás az új eledelre.
Gyorsan tapasztalja majd, hogy hogyan értékelik a termékek 
természetességét és ízletességét kedvenceik, mert 
finomabbak, könnyebbek, ízletesebbek, egészségesebbek, 
és persze több természetes formulát biztosítanak 
kedvencének.





Kutyatáp ízesítések 200g 800g 2,5kg 7kg 12kg

chicken & pomegranate 
 small and medium puppies

chicken & pomegranate 
 large puppy

chicken & pomegranate 
adult

boar & apple 
adult

fish & orange 
adult

lamb & blueberry
adult

Kutyatáp ízesítések



Összetétel
Friss csontozott csirke (28%), dehidratált csirkehús (27%), burgo-
nya, csirke zsír, szárított egész tojás, friss hering, szárított hering, 
halolaj, növényi rostok a borsó, szárított répa, szárított lucerna, 
inulin, fruktooligoszacharidok, mannán -oligoszacharidok, grá-
nátalma por (0,5%), szárított alma, spenót por, útifű (0,3%), őrölt 

fekete ribizli, szárított édes narancs, őrölt feke-
te áfonya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, 

a kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 
kondroitin-szulfát.

Chicken & Pomegranate  
Csirke, gránátalma, aloe vera, útifű, kurkuma, zöld tea

fekete ribizli, szárított édes narancs, őrölt feke
te áfonya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, 

a kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 



Etetési útmutató

  Kölyökkutya  súly / Kor 1,5 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 7,5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg
2 hónapos 30 g 35 g 50 g 60 g 70 g 90 g 105 g 140 g 160 g 180 g 210 g
3 hónapos 40 g 50 g 70 g 85 g 100 g 130 g 150 g 200 g 245 g 280 g 320 g
4 hónapos 40 g 50 g 70 g 90 g 105 g 130 g 160 g 210 g 260 g 300 g 340 g
6 hónapos 50 g 65 g 85 g 105 g 130 g 170 g 200 g 270 g 320 g 380 g 420 g
10 hónapos 45 g 62 g 85 g 95 g 110 g 150 g 185 g 250 g 310 g 360 g 400 g
12 hónapos 50 g 65 g 85 g 100 g 120 g 160 g 190 g 260 g 320 g 370 g 410 g
16 hónapos 50 g 65 g 90 g 105 g 120 g 160 g 200 g 270 g 330 g 410 g 425 g

Teljes értékű kutyatáp kis és közepes testű 
kölyökkutyáknak

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 16000 UI, D3 vita-
min 1600 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg, 160mg C-vitamin, 
vitamin 40mg PP; pantotenic sav 16 mg; B2-vitamin 8 mg; B6-vitamin 
6,4 mg; B1-vitamin 4, 8mg; K3 vitamin (MSB 53%), 1,6 mg; H-vitamin 
0,40 mg, 0,48 mg folsav, B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-2800mg, 

lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink-kelát 
formában ami megfelel 910mg metionin 
hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát formá-

ban ami megfelel 380mg metionin hidroxiláz 
formának, Fe-vas-kelát glicin-hidrát 250mg, Cu-
réz kelát formában ami megfelel88mg metionin 

hidroxiláz formának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-
metionin 3000mg; taurin 1000 m g 

L-karnitin 300 mg. Érzékszervi 
adalékanyagok: Aloe vera 
kivonat 1000 mg, a zöld tea 
kivonat 100mg, 100mg sző-
lőmag kivonat. Technológiai 
adalékanyagok: szepiolitot 
10000mg, Antioxidánsok: 
rozmaring kivonatot.

hidroxiláz formának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-
metionin 3000mg; taurin 1000 m g 

L-karnitin 300 mg. Érzékszervi 
adalékanyagok: Aloe vera 
kivonat 1000 mg, a zöld tea 

-
lőmag kivonat. Technológiai 
adalékanyagok: szepiolitot 
10000mg, Antioxidánsok: 

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje 42,00%
Nyers zsír és olaj  22,00%
Nedvességtartalom  9,00%
Nyers rost  2,30%
Nyers hamu  8,60%
Kalcium  1,50%
Foszfor  1,00%
Omega-6  3,40%
Omega-3  1,20%
DHA  0,70%
EPA  0,40%
Glükozamin  1400mg/kg
Kondroitin  1100mg/kg
Energia Tartalma:
3.903,5 kcal/kg – 16,3 MJ/kg.

200 g-os, 800 g-os, 2,5 kg-os,  
7 kg-os és 12 kg-os zsákokban kapható



Összetétel
Friss csontozott csirke (28%), dehidratált csirkehús (27%), burgo-
nya, csirke zsír, szárított egész tojás, friss hering, szárított hering, 
halolaj, növényi rostok a borsó, szárított répa, szárított lucerna, 
inulin, fruktooligoszacharidok, mannán -oligoszacharidok, grá-
nátalma por (0,5%), szárított alma, spenót por, útifű (0,3%), őrölt 

fekete ribizli, szárított édes narancs, őrölt feke-
te áfonya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, 

a kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 
kondroitin-szulfát.

Chicken & Pomegranate 
Csirke, gránátalma, aloe vera, útifű, kurkuma, zöld tea

fekete ribizli, szárított édes narancs, őrölt feke
te áfonya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, 

a kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 



Etetési útmutató

  Kutya súly / Kor 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 55kg 60kg 70kg
2 hónapos korig 220 g 245 g 260 g 280 g 300 g 310 g 340 g 390 g
3 hónapos korig 340 g 370 g 400 g 420 g 440 g 460 g 470 g 505 g
4 hónapos korig 360 g 390 g 425 g 450 g 470 g 490 g 510 g 540 g
6 hónapos korig 440 g 500 g 540 g 580 g 620 g 660 g 700 g 770 g
10 hónapos korig 420 g 465 g 500 g 550 g 580 g 620 g 650 g 730 g
12 hónapos korig 430 g 480 g 520 g 560 g 600 g 640 g 670 g 750 g
16 hónapos korig 450 g 490 g 530 g 580 g 620 g 660 g 700 g 770 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje  42,00%
Nyers zsír és olaj  18,00%
Nedvességtartalom  9,00%
Nyers rost  2,30%
Nyers hamu  8,70%
Kalcium  1,50%
Foszfor  1,00%
Omega-6  3,30%
Omega-3  1,00%
DHA  0,70%
EPA  0,40%
Glükozamin  1400mg/kg
Kondroitin  1100mg/kg
Energia Tartalma:
3.903,5 kcal/kg – 16,3 MJ/kg.

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 16000 UI, D3 vita-
min 1600 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg, 160mg C-vita-

min, vitamin 40mg PP; pantotenic sav 16 mg; B2-vitamin 
8 mg; B6-vitamin 6,4 mg; B1-vitamin 4, 8mg; K3 

vitamin (MSB 53%), 1,6 mg; H-vitamin 0,40 mg, 
0,48 mg folsav, B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-
2800mg, lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink-
kelát formában ami megfelel 910mg metionin 
hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát formában 
ami megfelel 380mg metionin hidroxiláz formá-

nak, Fe-vas-kelát glicin-hidrát 250mg, Cu-réz 
kelát formában ami megfelel88mg metionin 
hidroxiláz formának, Se-szeleno 0,80 
mg, DL-metionin 3000mg; taurin 
1000 mg L-karnitin 300 mg. Érzék-
szervi adalékanyagok: Aloe vera ki-
vonat 1000 mg, a zöld tea kivonat 
100mg, 100mg szőlőmag kivonat. 
Technológiai adalékanyagok: 

szepiolitot 10000mg, Antioxi-
dánsok: rozmaring kivonatot.

Teljes értékű kutyatáp nagytestű 
kölyökkutyáknak

2,5 kg-os, és 12 kg-os  
zsákokban kapható



Összetétel
Friss csontozott csirke (26%), dehidratált csirkehús (25%), burgo-
nya, csirke zsír, szárított egész tojás, friss hering, szárított hering, 
halolaj, növényi rostok mint a borsó, szárított répa, szárított lucer-
na, inulin, fruktooligoszacharidok, mannán -oligoszacharidok, grá-
nátalma por (0,5%), szárított alma, spenót por, útifű (0,3%), őrölt 

fekete ribizli, szárított édes narancs, őrölt fekete 
áfonya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, a 

kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 
kondroitin-szulfát.

Chicken & Pomegranate 
Csirke, gránátalma, aloe vera, útifű, kurkuma, zöld tea

fekete ribizli, szárított édes narancs, őrölt fekete 
áfonya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, a 

kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 



Etetési útmutató

  Felnőtt kutya súly 1 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

 Javasolt napi mennyiség 25-35 g 85-120 g 145-200 g 240-330 g 325-450 g 400-550 g 480-660 g 580-700 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje  40,00%
Nyers zsír és olaj  18,00%
Nedvességtartalom  9,00%
Nyers rost  2,60%
Nyers hamu  7,90%
Kalcium  1,40%
Foszfor  1,00%
Omega-6  3,30%
Omega-3  0,90%
DHA  0,50%
EPA  0,30%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma:
3.717,5 kcal/kg – 15,6 MJ/kg.

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 15000 UI, D3 vita-
min 1500 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg C-vitamin 150 mg; 
vitamin PP 37,5 mg; pantotenic sav 15 mg; B2-vitamin 7,5 mg; B6-vi-
tamin 6mg; B1-vitamin 4,5 mg; K3 vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vita-
min 0,38 mg, 0,45 mg folsav, B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-2500mg, 
lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink kelát formában ami megfelel 
910mg metionin hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát formában 
ami megfelel 380mg metionin hidroxiláz formának, Fe-vas-kelát glicin-
hidrát 250mg, Cu-réz kelát formában ami megfelel88mg metionin 
hidroxiláz formának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-metionin 3000mg, taurin 

1000 mg L-Karnitin 300 mg. 
Érzékszervi Adalékanyagok: 
Aloe vera kivonat 1000 mg, 

a zöld tea kivonat 100mg, 
100mg szőlőmag kivo-

nat. Technológiai ada-
lékanyagok: szepiolitot 
10000mg, antioxidán-
sok: rozmaring kivona-
tot.

Teljes értékű kutyatáp felnőtt kutyáknak

200 g-os, 800 g-os, 2,5 kg-os,  
7 kg-os és 12 kg-os zsákokban kapható



Fish and Orange 
Hal, narancs, aloe vera, útifű, kurkuma, zöld tea

Összetétel
Friss heringet (26%), szárított hering (25%), burgonya, halolaj, szá-
rított egész tojás, növényi rost a borsó, szárított répa, szárított lu-
cerna, inulin, fruktooligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, 
szárított édes narancs (0,5%), gránátalma por, szárított alma, 
spenót por, útifű (0,3%), őrölt fekete ribizli, áfonya por, nátrium-
klorid, szárított sörélesztő, a kurkuma gyökér (0,2%), glükózamin, 

kondroitin-szulfát.



Etetési útmutató

  Felnőtt kutya súly 1 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

 Javasolt napi mennyiség 25-35 g 85-120 g 145-200 g 240-330 g 330-450 g 405-560 g 480-660 g 580-710 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje  40,00%
Nyers zsír és olaj  18,00%
Nedvességtartalom  9,00%
Nyers rost  2,60%
Nyers hamu  8,70%
Kalcium  1,40%
Foszfor  1,00%
Omega-6  3,00%
Omega-3  1,20%
DHA  0,70%
EPA  0,40%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma:
3.689,5 kcal/kg – 15,4 MJ/kg.

Teljes értékű kutyatáp felnőtt kutyáknak

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 15000 UI, D3 vita-
min 1500 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg C-vitamin 150 mg; 
vitamin PP 37,5 mg; pantotenic sav 15 mg; B2-vitamin 7,5 mg; B6-vi-
tamin 6mg; B1-vitamin 4,5 mg; K3 vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vita-
min 0,38 mg, 0,45 mg folsav, B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-2500mg, 

lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink kelát 
formában ami megfelel 910mg metionin 
hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát 
formában ami megfelel380mg metionin 

hidroxiláz formának, Fe-vas-kelát glicin-
hidrát 250mg, Cu-réz kelát formában 
ami megfelel88mg metionin hidroxiláz 
formának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-
metionin 3000mg, taurin 1000 mg 
L-karnitin 300 mg. Érzékszervi 
adalékanyagok: Aloe vera kivo-
nat 1000 mg, a zöld tea kivo-
nat 100mg, 100mg szőlőmag 
kivonat. Technológiai adalék-
anyagok: szepiolitot 10000mg, 
antioxidánsok: rozmaring ki-
vonatot.

200 g-os, 800 g-os, 2,5 kg-os,  
7 kg-os és 12 kg-os zsákokban kapható



Összetétel
Friss csontozott vaddisznó (22%), dehidratált vaddisznó hús 
(20%), burgonya, friss csontozott csirkehús, szárított csirke-
hús, csirke zsír, szárított egész tojás, szárított hal, halolaj, növé-
nyi rostok mint a borsó, szárított répa, szárított lucerna, inulin, 
fruktooligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, szárított alma 
(0,5%), gránátalma por, szárított édes narancs, spenót por, útifű 
(0,3%), őrölt fekete ribiszke (0,3%), őrölt fekete áfonya, nátrium-
k l o - rid, szárított sörélesztő, kurkuma gyökér 

(0,2%), glükózamin, kondroitin-szulfát.

Boar and Apple
Vaddisznó, alma, ribizli, kurkuma, zöld tea, útifű



Etetési útmutató

  Felnőtt kutya súly 1 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

 Javasolt napi mennyiség 25-35 g 85-120 g 145-200 g 240-335 g 330-450 g 405-560 g 480-660 g 580-710 g

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
A-vitamin 15000 UI, D3 vitamin 1500 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 
91%), 600mg C-vitamin 150 mg; vitamin PP 37,5 mg; pantotenic sav 
15 mg; B2-vitamin 7,5 mg; B6-vitamin 6mg; B1-vitamin 4,5 mg; K3 vi-
tamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vitamin 0,38 mg, 0,45 mg folsav, B12-vi-
tamin 0,1 mg; kolin-klorid-2500mg, lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; 
Zn-cink kelát formában ami megfelel 910mg metionin hydroxiláz 
formának, Mn-mangán kelát formában ami megfelel 380mg etionin 
hidroxiláz formának, Fe-vas-kelát glicin-hidrát 250mg, Cu-réz kelát 

formában ami megfelel 88mg metionin hidroxiláz formá-
nak, Se-szeleno 0,80 mg, DL-metionin 3000mg, taurin 

1000 mg L-Karnitin 300 mg. Érzékszervi adalékanya-
gok: Aloe vera kivonat 1000 mg, a zöld tea 

kivonat 100mg, 100mg szőlőmag 
k ivonat . Technológiai ada-

lékanyagok: 
szep io l i tot 

10000mg, anti-
oxidánsok: rozmaring kivona-
tot.

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje  40,00%
Nyers zsír és olaj  18,00%
Nedvességtartalom  9,00%
Nyers rost  2,60%
Nyers hamu  8,80%
Kalcium  1,40%
Foszfor  1,00%
Omega-6  3,30%
Omega-3  0,90%
DHA  0,50%
EPA  0,30%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma:
3.686 kcal/kg – 15,4 MJ/kg.

Teljes értékű kutyatáp felnőtt kutyáknak

200 g-os, 800 g-os, 2,5 kg-os,  
7 kg-os és 12 kg-os zsákokban kapható



Összetétel
Friss kicsontozott bárányhús (26%), dehidratált bárányhús (25%), 
burgonya, szárított egész tojás, friss hering, szárított hering, állati 
zsír, halolaj, növényi rostokmint a borsó, szárított répa, szárított lu-
cerna, inulin, fruktooligoszacharidok, mannán -oligoszacharidok, 
áfonya por (0,5%), szárított alma, gránátalma por, szárított édes 
narancs, spenót por, útifű (0,3%), őrölt fekete ribizli, nátrium-
klorid, szárított sörélesztő, tumeric root (0,2%), glükózamin, 

kondroitin-szulfát.

Lamb and Blueberry
Bárány, áfonya,szőlő, útifű, kurkuma, zöld tea

klorid, szárított sörélesztő, tumeric root (0,2%), glükózamin, 



Etetési útmutató

  Felnőtt kutya súly 1 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

 Javasolt napi mennyiség 25-35 g 85-120 g 145-200 g 240-335 g 330-450 g 405-560 g 480-660 g 580-710 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje  38,00%
Nyers zsír és olaj  18,00%
Nedvességtartalom  9,00%
Nyers rost  2,60%
Nyers hamu  8,90%
Kalcium  1,60%
Foszfor  1,00%
Omega-6  3,30%
Omega-3  0,90%
DHA  0,50%
EPA  0,30%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma:
3.682,5– kcal/kg – 15,4 MJ/kg.

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 15000 UI, D3 vita-
min 1500 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg C-vitamin 150 mg; 
vitamin PP 37,5 mg; pantotenic sav 15 mg; B2-vitamin 7,5 mg; B6-vi-
tamin 6mg; B1-vitamin 4,5 mg; K3 vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vita-
min 0,38 mg, 0,45 mg folsav, B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-2500mg, 
lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink kelát formában ami megfelel 

910mg metionin hidroxiláz formának, Mn-
mangán kelát formában ami megfelel 380mg 
metionin hidroxiláz formának, Fe-vas-kelát 
glicin-hidrát 250mg, Cu-réz kelát formában 
ami megfelel 88mg metionin hidroxiláz for-
mának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-metionin 

3000mg, taurin 1000 mg L-karnitin 300 
mg. Érzékszervi adalékanyagok: Aloe vera 

kivonat 1000 mg, a zöld tea kivo-
nat 100mg, 100mg szőlőmag 
kivonat. Technológiai adalék-
anyagok: szepiolitot 10000mg, 
antioxidánsok: rozmaring kivo-
natot.

Teljes értékű kutyatáp felnőtt kutyáknak

200 g-os, 800 g-os, 2,5 kg-os,  
7 kg-os és 12 kg-os zsákokban kapható





Macskatáp ízesítések. 100g 300g 1,5kg

chicken & pomegranate 
adult

boar & apple 
adult

fish & orange 
adult

lamb & blueberry
adult

Macskatáp ízesítések.



Chicken & Pomegranate 
Csirke, gránátalma, aloe vera, útifű, kurkuma, zöld tea

Összetétel
Friss csontozott csirke (30%), dehidratált csirkehús (28%), burgo-
nya, csirke zsír, szárított egész tojás, friss hering, szárított hering, 
halolaj, hidrolizált állati fehérjék, növényi rostok mint a borsó, 
szárított répa, szárított lucerna, inulin, fruktooligoszacharidok, 
mannán-oligoszacharidok, gránátalma por (0,5%), szárított 
alma, spenót por, útifű (0,3%), őrölt fekete ribizli, szárított édes 

narancs, őrölt fekete áfonya, nátrium-klorid, 
szárított sörélesztő, kurkuma gyökér (0,2%), 

glükózamin, kondroitin-szulfát.

narancs, őrölt fekete áfonya, nátrium-klorid, 
szárított sörélesztő, kurkuma gyökér (0,2%), 

glükózamin, kondroitin-szulfát.



Etetési útmutató

  Macska súly 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg 5 kg 5,5 kg 6 kg 6,5 kg

 Javasolt napi mennyiség 30-40 g 35-45 g 40-50 g 45-60 g 50-65 g 50-70 g 60-80 g 65-85 g 70-90 g 70-95 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje 44,00%
Nyers zsír és olaj 20,00%
Nedvességtartalom 9,00%
Nyers rost  1,80%
Nyers hamu 8,50%
Kalcium  1,50%
Foszfor  1,00%
Magnesio  0,09%
Omega-6  3,30%
Omega-3  0,90%
DHA  0,50%
EPA  0,30%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma: 
3.824,5 Kcal/kg - 16,0 Mj/kg.

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 18000 UI, D3 vi-
tamin 1200 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg, 300mg C-vi-
tamin, 150 mg vitamin PP; Pantotenic sav 50mg, 20mg B2-vitamin, 
B6-vitamin 8,1 mg; B1-vitamin 10mg; K3 vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; 
H-vitamin 1,5 mg; Folsav 1,5 mg; B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid 
2500mg, lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink-kelát formában 
ami megfelel 910mg metionin hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát 

formában ami megfelel 380mg metionin hidroxiláz 
formának, Fe-vas-kelát glicin-hidrát 250mg, Cu-réz 

kelát formában ami megfelel 88mg metionin 
hidroxiláz formának, Se-szeleno 0,80 

mg, DL-metionin 4000mg, taurin 
4000mg; L-Karnitin 300 mg. Ér-
zékszervi adalékanyagok: Aloe 
vera kivonat 1000 mg, a 
öld tea kivonat 100mg, 
100mg szőlőmag kivo-
nat. Technológiai ada-

lékanyagok: szepiolitot 
10000mg, Antioxidán-
sok: rozmaring kivonat

Teljes értékű macskatáp felnőtt macskáknak

100 g-os, 300 g-os és 1,5 kg-os 
zsákokban kapható



Fish and Orange 
Hal, narancs, aloe vera, útifű, kurkuma, zöld tea

Összetétel
Friss heringet (30%), szárított hering (28%), burgonya, halolaj, 
szárított egész tojás, hidrolizált állati fehérjék, növényi 
rostok a borsó, szárított répa, szárított lucerna, inulin, 
fruktooligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, szárított édes 
narancs (0,5%), gránátalma por, szárított alma, spenót por, útifű 
( 0 , 3 % ) , őrölt fekete ribizli, áfonya por, nátrium-

klorid, szárított sörélesztő, a kurkuma 
gyökér (0,2%), glükózamin, 

kondroitin-szulfát.
gyökér (0,2%), glükózamin, 

kondroitin-szulfát.



Etetési útmutató

  Macska súly 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg 5 kg 5,5 kg 6 kg 6,5 kg

 Javasolt napi mennyiség 30-40 g 35-45 g 40-50 g 45-60 g 50-65 g 50-70 g 60-80 g 65-85 g 70-90 g 70-95 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje 44,00%
Nyers zsír és olaj 20,00%
Nedvességtartalom 9,00%
Nyers rost  1,80%
Nyers hamu 8,50%
Kalcium  1,50%
Foszfor  1,00%
Magnesio  0,09%
Omega-6  3,10%
Omega-3  1,40%
DHA  0,80%
EPA  0,50%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma: 
3.824,5 Kcal/kg - 16,0 Mj/kg.

Teljes értékű macskatáp felnőtt macskáknak

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 18000 UI, D3 vita-
min 1200 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg, 300mg C-vitamin, 
150 mg vitamin PP; pantotenic sav 50mg, 20mg B2-vitamin, B6-vitamin 
8,1 mg; B1-vitamin 10mg; K3 vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vitamin 
1,5 mg; folsav 1,5 mg; B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-2500mg, lutein 
5mg, béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink-kelát formában ami megfelel 910mg 
metionin hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát ami megfelel380mg 
metionin hidroxiláz formának, Fe-vas-kelát glicin-hidrát 250mg, Cu-
réz kelát formában ami megfelel 88mg metionin hidroxiláz 
formának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-metionin 
4000mg, taurin 4000mg; L-karnitin 300 mg. 
Érzékszervi adalékanyagok: aloe vera kivonat 
1000 mg, a zöld tea kivonat 100mg, 100mg 
szőlőmag kivonat. Technológiai adalék-
anyagok: szepiolitot 10000mg, Anti-
oxidánsok: rozmaring kivonatot.

100 g-os, 300 g-os és 1,5 kg-os 
zsákokban kapható



Összetétel
Friss csontozott vaddisznó (25%), dehidratált disznó hús (23%), 
burgonya, friss csontozott csirkehús, szárított csirkehús, csirke zsír, 
szárított egész tojás, friss hering, szárított hering, hidrolizált állati 
fehérje, halolaj, növényi rost mint a borsó, szárított répa, szárított 
lucerna, inulin, fruktooligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, 
szárított alma (0,5%), gránátalma por, szárított édes narancs, spe-
nót por, útifű (0,3%), őrölt fekete ribiszke (0,3%), őrölt fekete áfo-
nya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, kurkuma gyökér (0,2%), 

glükózamin, kondroitin-szulfát.

Boar and Apple
Vaddisznó, alma, ribizli, kurkuma, zöld tea, útifű

nya, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, kurkuma gyökér (0,2%), 



Etetési útmutató

  Macska súly 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg 5 kg 5,5 kg 6 kg 6,5 kg

 Javasolt napi mennyiség 30-40 g 35-45 g 40-50 g 45-60 g 50-65 g 50-70 g 60-80 g 65-85 g 70-90 g 70-95 g

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
A-vitamin 18000 UI, D3 vitamin 1200 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 
91%), 600mg, 300mg C-vitamin, 150 mg vitamin PP; pantotenic sav 
50mg, 20mg B2-vitamin, B6-vitamin 8,1 mg; B1-vitamin 10mg; K3 
vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vitamin 1,5 mg; folsav 1,5 mg; B12-vi-
tamin 0,1 mg; kolin-klorid 2500mg, lutein 5mg, béta-karotin 1,5 mg; 
Zn-cink-kelát formában ami megfelel 910mg metionin hidroxiláz for-
mának, Mn-mangán kelát formában ami megfelel 380mg metionin 
hidroxiláz formának, Fe-vas-kelát glicin-hidrát 250mg, 
Cu-réz kelát formában ami megfelel 
88mg metionin hidroxiláz formának, 
Se-szeleno 0,80 mg, DL-metionin 
4000mg, taurin 4000mg; L-karnitin 
300 mg. Érzékszervi adalékanyagok: 
Aloe vera kivonat 1000 mg, a zöld tea 
kivonat 100mg, 100mg szőlőmag ki-
vonat. Technológiai adalékanyagok: 
szepiolitot 10000mg, antioxidán-
sok: rozmaring kivonat.

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje 44,00%
Nyers zsír és olaj 20,00%
Nedvességtartalom 9,00%
Nyers rost  1,80%
Nyers hamu 8,70%
Kalcium  1,50%
Foszfor  1,00%
Magnesio  0,09%
Omega-6  3,40%
Omega-3  0,90%
DHA  0,50%
EPA  0,30%
Glükozamin  1200mg/kg
Kondroitin  900mg/kg
Energia Tartalma: 
3.817,5 Kcal/kg - 15,9 Mj/kg.

Teljes értékű Macskatáp felnőtt macskáknak

100 g-os, 300 g-os és 1,5 kg-os 
zsákokban kapható



Összetétel
Friss kicsontozott bárányhús (28%), dehidratált bárányhús (26%), 
burgonya, állati zsiradék, szárított egész tojás, friss hering, szá-
rított hering, halolaj, hidrolizált állati fehérjék, növényi ros-
tok mint a borsó, útifű, szárított répa, szárított lucerna, inulin, 
fruktooligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, áfonya por 
(0,5%), szárított édes narancs, gránátalma por, szárított alma, spe-
nót por, útifű (0,3%), őrölt fekete ribizli, nátrium-klorid, szárított 

sörélesztő, a kurkuma gyökér (0,2%), 
glükózamin, kondroitin-szulfát.

Lamb and Blueberry
Bárány, áfonya,szőlő, útifű, kurkuma, zöld tea

nót por, útifű (0,3%), őrölt fekete ribizli, nátrium-klorid, szárított 



Etetési útmutató

  Macska súly 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg 5 kg 5,5 kg 6 kg 6,5 kg

 Javasolt napi mennyiség 30-40 g 35-45 g 40-50 g 45-60 g 50-65 g 50-70 g 60-80 g 65-85 g 70-90 g 70-95 g

Beltartalmi értékek
Nyers fehérje  42,00%
Nyers zsír és olaj  20,00%
Nedvességtartalom 9,00%
Nyers rost  1,80%
Nyers hamu  8,90%
Kalcium 1,60%
Foszfor 1,00%
Magnesio 0,11%
Omega-6 3,40%
Omega-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Glükozamin 1200 mg/kg
Kondroitin 900 mg/kg

Energia Tartalma: 
3.810,5 - Kcal/kg - 15,9 Mj/kg.

Hozzáadott Vitamínok, Adalékanyagok kilogrammonként: 
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin 18000 UI, D3 vitamin 
1200 UI, E-vitamin (alfa-tokoferol 91%), 600mg, 300mg C-vitamin, 150 
mg vitamin PP; pantotenic sav 50mg, 20mg B2-vitamin, B6-vitamin 8,1 
mg; B1-vitamin 10mg; K3 vitamin (MSB 53%) 1,5 mg; H-vitamin 1,5 mg; 
folsav 1,5 mg; B12-vitamin 0,1 mg; kolin-klorid-2500mg, lutein 5mg, 
béta-karotin 1,5 mg; Zn-cink-kelát formában ami megfelel 
910mg metionin hidroxiláz formának, Mn-mangán kelát 
formában ami megfelel 380mg metionin hidroxiláz 
formának, Fe- vas-kelát glicin-hidrát 250mg, Cu-réz 
kelát formában ami megfelel 88mg metionin hidroxiláz 
formának, Se-szeleno 0,80 mg, DL-metionin 
4000mg, taurin 4000mg; L-karnitin 300 mg. 

Érzékszervi adalékanyagok: Aloe vera kivonat 
1000 mg, a zöld tea kivonat 100mg, 100mg 

szőlőmag kivonat. Technológiai 
adalékanyagok: szepiolitot 

10000mg, antioxidánsok: 
rozmaring kivonatot.

Teljes értékű macskatáp felnőtt macskáknak

100 g-os, 300 g-os és 1,5 kg-os 
zsákokban kapható
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Farmina Pet Foods

www.farminachannel.com

www.farmina.com

info@farmina.com Happy pet. Happy You.

A természetben a macskák és a kutyák a 
legtöbb esetben kizárólag húst esznek. 
Nincs szükségük nagy mennyiségben 
sem szénhidrátokra, sem gabonafé-
lékre. Emésztési folyamatuk rövid-
sége, fogaik és állkapcsuk formája is 
igazolja ezt a tényt. Ezeket a tényezőket 
figyelembe véve kifejlesztettünk egy „gabo-
na mentes”, magas fehérje tartalmú termékcsalá-
dot olasz eredetű hús és vad hal felhasználásával, 
gabonafélék nélkül. Annak érdekében, hogy ja-
vítsuk a macskák és a kutyák egészségét és élet-
minőségét, termékeink magas vitamintartalmú, 
emésztést elősegítő gyümölcsöket és zöldségeket 

tartalmaznak. Az alkalmazott gyártási 
technológia, a „kettős extrudálás”, a 
„vákuum rendszer” és a hosszú élet-
tartamú vitaminok biztosítják, hogy 
a táp alapanyagait nem éri gyártási 

stressz. Végül, a „gyártás a szállítás 
időpontjára” elvünk lehetővé teszi, hogy 

mindig friss terméket szállítsunk, megőrizve 
a táp ízletességét és tápértékét. 

A „Natural & Delicious” egy olasz termék-
család, melyet úgy fejlesztettünk ki, hogy 
a macskák és kutyák természetes anyag-
cseréjét és ízlését vettük figyelembe.

 70% 30% 0%
 prémium állati összetevők gyümölcsök és ásványi anyagok növényi gabonafélék 

A húsevő állatok táplálkozási rendszere


