
...hogy kedvence egészséges  
            és hosszú életű legyen

Adult
CAT VITAL
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ SZÁRAZELEDELEK 

Az ADULT STERILIZED 
FORMULA egy teljes értékű 
táp az ivartalanított macs-
kák igényeinek megfelelő 
összetétellel,mely segít el-
lensúlyozni az ivartalanított 
egyedek súlygyarapodásra 
való hajlamát. A magas fehér-
jetartalom kiemelkedő bioló-
giai értéket képvisel, a karnitin 
jelenléte pedig elősegíti az 
izomtömeg megőrzését és a 
zsírok jobb hasznosítását. Ala-
csony keményítő- és cukortartalma csökkenti a cukorbetegség kiala-
kulásának kockázatát. Megfelelően feltárt növényi rostokban gazdag, 
ezáltal serkenti a szőrlabdák távozását. Az Adult Sterilized formula 
támogatja a vizelet pH-értékének szabályozását, javítja a szájhigiénét, 
erősíti az immunrendszert és segíti az ideális testsúly megőrzését. 

Összetétel: Szárított csirkehús (32%), rizs (25%), kukorica, 
kukoricaglutén, növényi rostok borsóból (8%), szárított hal, csirkezsír, 
szárított cukorrépapép (6%), hidrolizált állati fehérjék, halolaj, növényi 
olajok, szárított egész tojás, útifűmag, nátrium-klorid, kálium-klorid, 
kalcium-szulfát-dihidrát, szárított sörélesztő,mono-nátrium-foszfát.
Analitikai alkotórészek: Nedvességtartalom 8,00%; nyersfehérje 
30,00%; nyerszsír 10,00%; nyersrost 1,40%; nyershamu 6,60; kalcium 
1,10%; foszfor 0,90%; magnézium 0,08%; taurin1500 mg/kg

Forgalmazza: 
Premium Pet Kft.  
H-1194 Budapest, Hofher A. u. 38-40.  
www.premiumpet.hu
premiumpet@ premiumpet.hu

ADULT 
IVARTALANÍTOTT  
MACSKÁK 
SZÁMÁRA

Macska testtömege  1-3* kg 3-5 kg 5-7 kg

Napi etetési  
útmutató

Vékony  25-60 g 60-90 g 90-110 g

Normál 20-50* g 50-80 g 80-100 g

Túlsúlyos - 40-70 g 70-85 g

*Egy közepes testű 3 kg súlyú macska napi etetési adagjából számítva.



A természet a macskákat olyan alapvető védelmi rendszerekkel ru-
házta fel, melyek az egészségüket és a jó közérzetüket védik. Ezek a 
bőr, a szőrzet, az emésztő-, a kiválasztó-, és az immunrendszer.

Az eledelhez hozzáadott speciális tápanyagok bizonyítottan segítik 
ezeknek a védekező rendszereknek a harmonikus működését.

BŐR ÉS SZŐRZET
A-vitamin, linolénsav és cink a bőr rugalmasságáért és 
hidratáltságáért. Tengeri halakból származó esszenciális 
olajok a sűrű és fényes szőrzetért.

EMÉSZTŐRENDSZER
A gabonafélék kombinációja, a répa-apríték és a rizs a 
könnyű emésztést és a tápanyagok optimális felszívódá-
sát segítik.

KIVÁLASZTÓ RENDSZER
A vizeletképző rendszer hatékony működéséről az esz-
szenciális ásványi anyagok és a pH kontrol rendszer gon-
doskodik.

A megfelelő táplálás az egyik legfontosabb tényező a macskák kivá-
ló egészségi és fizikai állapotának megőrzése szempontjából. Mind 
a táplálkozási szakértőknek, mind az állatorvosoknak az a meggyő-
ződésük, hogy kizárólag az olyan eledel lehet megfelelő a macskák 
számára, amely egyedi adottságaikat is figyelembe veszi: méretüket, 
életkorukat és fizikai állapotukat. Egy teljes értékű eledel legfonto-
sabb jellemzője, hogy az összetevők olyan kiegyensúlyozott kombi-
nációját nyújtja, amely megfelelő mennyiségben tartalmaz fehérjé-
ket, zsírokat (beleértve a többszörösen telítetlen omega 6 és omega 
3 zsírsavakat), szénhidrátokat, valamint vitaminokat és ásványi anya-
gokat. Ezen összetevők optimális mennyiségben történő rendszeres 
fogyasztása biztosítja a kiegyensúlyozott energiaellátást, a növeke-
déshez, a regenerációhoz és a szaporodáshoz szükséges építő anya-
gokat, továbbá elősegíti az immunrendszer megfelelő működését. 
Ezek mindegyike elengedhetetlen az állatok kiváló fizikai állapotá-
nak megőrzéséhez.

A CAT VITAL eledelek kiegyensúlyozott energiaellátást biztosítanak 
az állatok számára a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok egyedileg 
meghatározott arányának köszönhetően. A CAT VITAL által biztosí-
tott alábbi tápanyagok létfontosságúak az anyagcserében és a szer-
vezet működésében:

•	 fehérjék (beleértve minden létfontosságú aminosavat, 
mint a taurin),

•	 zsírok (beleértve a többszörösen telítetlen omega 6 és  
az omega 3 zsírsavakat),

•	 szénhidrátok (pl. prebiotikus inulin és étkezési rostok),

•	 vitaminok,	 -	 ásványi	 anyagok (például a makroelemek: 
Kalcium, Foszfor, Kálium, Magnézium, Nátrium, és mikro-
elemek: Vas, Réz, Szelén, Cink, Mangán).

A CAT VITAL  eledelek olyan speciális formulákat tartalmaznak, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a jó fizikai erőnlét megőrzéséhez, ezen kívül 
csökkentik a leggyakrabban előforduló egészségügyi problémák ve-
szélyeit is.
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Az ADULT FORMULA egy tel-
jes értékű táp átlagos aktivitá-
sú felnőtt macskák számára, 
mely a legjobb minőségű, az 
egészséges, kiegyensúlyozott 
étrendhez szükséges összete-
vőket tartalmazza: csirkehús 
és rizs biztosítják az optimá-
lis fehérje- és kalóriamennyiséget és a kiváló emészthetőséget. Az 
étvágygerjesztő Adult formula ideális mennyiségű taurint tartal-
maz, mely egy esszenciális aminosav, ezen kívül kitűnő omega-3 és 
omega-6 aránnyal rendelkezik. A helyes, kiegyensúlyozott étrendhez 
szükséges vitaminok és ásványi anyagok szintén a legmegfelelőbb 
arányban találhatóak meg benne. Az Adult formula nem tartalmaz 
genetikailag módosított összetevőket.

Összetevők: Szárított csirkehús (36%), rizs (20%), csirkezsír, kukorica, 
szárított hal (6%), kukoricaglutén, szárított egész tojás (4%), hidrolizált 
állati fehérjék, szárított cukorrépapép, halolaj, növényi olaj, nátrium-
klorid, kálium-klorid, kalcium-szulfát, szárított sörélesztő, mono-
nátrium-foszfát, kalcium-karbonát.
Analitikai alkotórészek: Nedvességtartalom 7,00%; nyersfehérje 
36,00%; nyerszsír 14,00%; nyersrost 0,90%; nyershamu 7,30; kálcium 
1,25%; foszfor 1,00%; magnézium 0,09%; taurin 2900 mg/kg.

Összetétel: Szárított csirkehús (32%), rizs (25%), kukorica, szárított 
hal, csirkezsír, hidrolizált állati fehérjék, szárított cukorrépapép, 
halolaj, növényi olaj, kukoricaglutén, szárított egész tojás, nátrium-
klorid, kálium-klorid, kalcium-szulfát, szárított sörélesztő. 
Analitikai alkotórészek: Nedvességtartalom 8,00%; nyersfehérje 
30,00%; nyerszsír 10,00%; nyersrost 1,40%; nyershamu 6,60; kálcium 
1,10%; foszfor 0,90%; magnézium 0,08%; taurin 1500 mg/kg.

ADULT
CSIRKEHÚSSAL 
ÉS RIZZSEL

JUNIOR  
KÖLYÖK-
MACSKÁK 
SZÁMÁRA

A KITTEN FORMULA teljes ér-
tékű, kiegyensúlyozott táplál-
kozást biztosít kölyökmacskák-
nak 12 hónapos korig, valamint 
vemhes- és szoptató macskák 
számára. A Kitten formula csak 
a legjobb, az egészséges, ki-
egyensúlyozott növekedéshez 
szükséges összetevőket tartal-
mazza. Csirkehús, tojás, rizs és 
kukorica garantálja az ideális kalória- és fehérjebevitelt és a könnyű 
emészthetőséget, olyan vitaminokat és ásványi sókat tartalmaz, ame-
lyek a kölyök gyors és harmonikus növekedéséhez szükségesek. A kivá-
ló és étvágygerjesztő Kitten formula ideális taurinszinttel rendelkezik, 
biztosítja az optimális omega-3 és omega-6 zsírsav arányt, a helyes, 
kiegyensúlyozott étrendhez szükséges vitaminok és ásványi anyagok 
szintén a legmegfelelőbb arányban találhatóak meg benne. A Kitten 
formula nem tartalmaz genetikailag módosított összetevőket.

Macska testtömege  1-3* kg 3-5 kg 5-7 kg

Napi etetési  
útmutató

Vékony  25-60 g 60-90 g 90-110 g

Normál 20-50* g 50-80 g 80-100 g

Túlsúlyos - 40-70 g 70-85 g

*Egy közepes testű 3 kg súlyú macska napi etetési adagjából számítva.

Hónap

Elválasztási időszak 2*-4 5-7 8-10 11-12

Napi etetési útmutató

30-40 g 40*-65 g 60-75 g 70-85 g 65-80 g

*2 hónapos kiscica napi etetési adagjából számítva.



Az ADULT FORMULA egy tel-
jes értékű táp átlagos aktivitá-
sú felnőtt macskák számára, 
mely a legjobb minőségű, az 
egészséges, kiegyensúlyozott 
étrendhez szükséges össze-
tevőket tartalmazza: lazac, 
tonhal és rizs biztosítják az 
optimális fehérje- és kaló-
riamennyiséget és a kiváló emészthetőséget. Az étvágygerjesztő  
Adult formula ideális mennyiségű taurint tartalmaz, mely egy esz-
szenciális aminosav, ezen kívül kitűnő omega-3 és omega-6 aránnyal 
rendelkezik. A helyes, kiegyensúlyozott étrendhez szükséges vita-
minok és ásványi anyagok szintén a legmegfelelőbb arányban talál-
hatóak meg benne. Az Adult formula nem tartalmaz genetikailag 
módosított összetevőket.

Összetétel: Szárított csirke- és pulykahús (32%), rizs (25%), kukorica, 
szárított hal,csirkezsír, hidrolizált állati fehérjék, szárított cukorrépa-
pép, szárított sárgarépa (2%), spenótpor (2%), céklapéppor (2%), hal-
olaj, növényi olaj, kukoricaglutén, szárított egész tojás, nátrium-klorid, 
kálium-klorid, kalcium-szulfát, szárított sörélesztő.
Analitikai alkotórészek: Nedvességtartalom 8,00%; nyersfehérje 
30,00%; nyerszsír 10,00%; nyersrost 1,40%; nyershamu 6,60; kalcium 
1,10%; foszfor 0,90%; magnézium 0,08%; taurin 1500 mg/kg 

Összetétel: Szárított hal (lazac 10%; tonhal 10%), rizs (20%), szárított 
csirkehús, kukorica, csirkezsír, hidrolizált állati fehérjék, szárított cu-
korrépapép, halolaj, növényi olaj, kukoricaglutén, szárított egész to-
jás, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-szulfát, szárított sörélesztő.
Analitikai alkotórészek: Nedvességtartalom 8,00%; nyersfehérje 
30,00%; nyerszsír 10,00%; nyersrost 1,40%; nyershamu 6,60, kalcium 
1,10%; foszfor 0,90%; magnézium 0,08%; taurin1500 mg/kg.

ADULT
LAZACCAL ÉS  
TENGERI HALLAL

ADULT
PULYKAHÚSSAL 
ÉS 
ZÖLDSÉGEKKEL

Az ADULT FORMULA egy 
komplett,teljes értékű táp át-
lagos aktivitású felnőtt macs-
káknak, mely az egészséges, 
kiegyensúlyozott étrendhez 
szükséges legjobb összete-
vőket tartalmazza: csirke, pulyka, rizs és zöldségek garantálják a 
megfelelő mennyiségű kalóriát, fehérjét és a magas emészthetősé-
get. Nagyon ízletes, megfelelő mennyiségű taurint és esszenciális 
tápanyagokat tartalmaz, valamint omega-3 és omega-6 zsírsavakat 
ideális arányban. Vitaminok és nyomelemek teszik kiegyensúlyozott 
táppá. Az Adult formula nem tartalmaz genetikailag módosított ösz-
szetevőket.

Macska testtömege  1-3* kg 3-5 kg 5-7 kg

Napi etetési  
útmutató

Vékony  25-60 g 60-90 g 90-110 g

Normál 20-50* g 50-80 g 80-100 g

Túlsúlyos - 40-70 g 70-85 g

*Egy közepes testű 3 kg súlyú macska napi etetési adagjából számítva.

Macska testtömege  1-3* kg 3-5 kg 5-7 kg

Napi etetési  
útmutató

Vékony  25-60 g 60-90 g 90-110 g

Normál 20-50* g 50-80 g 80-100 g

Túlsúlyos - 40-70 g 70-85 g

*Egy közepes testű 3 kg súlyú macska napi etetési adagjából számítva.


