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A MATISSE termékcsalád a kiváló 
minőségű macskatápok teljes 
választékát kínálja mindenfajta 
macska számára, melyek:
• Étvágygerjesztőek, így a 

legigényesebb és legkényesebb 
ízlés kielégítésére is kiválóan 
alkalmasak.

• Fő proteinforrásként csirkét, 
pulykát, halat (lazac és tonhal) 
és tojást tartalmaznak.

• Összetevőként a halolaj 
garantálja az optimális Omega 
3 zsírsav bevitelét.

• A jobb emészthetőség 

érdekében rizst és gabonát is 
tartalmaznak.

• Kellő mennyiségű diétás rost 
biztosítja a bélflóra megfelelő 
működését.

• Hozzáadott taurint tartalmaznak.
• Megfelelő mennyiségben és 

kiegyensúlyozottan tartalmazzák 
a vitaminokat, ásványi sókat és 
mikroelemeket.

• Genetikailag módosított 
összetevőket nem tartalmaznak.

• PH értékük kedvezően 
befolyásolja a vesehomok 
képződést.



A Matisse Kitten teljes értékű és kiegyen-
súlyozott táplálék a 12 hónaposnál 
fiatalabb kiscicák számára, illetve a vemhes 
vagy szoptató macskák részére.
A Matisse Kitten kizárólag a legkiválóbb 
minőségű összetevőket tartalmazza az 
egészséges és kiegyensúlyozott növekedés 
érdekében: csirke, tojás, hal és rizs 
garantálják a megfelelő mennyiségű 
protein és kalória bevitelét, mindazonáltal 
könnyű emésztést is biztosítanak.
A kiválóan ízletes hozzávalók tartalmazzák 
a megfelelő mennyiségű taurint, a 
nélkülözhetetlen tápanyagokat és 
kiegészítésként még Omega 3, Omega 
6 zsírsavakat és nyersanyagokat is 
tartalmaznak, hasznos vitaminokat és 
egyéb összetevőket, melyek biztosítják a 
sajátos és kiegyensúlyozott táplálkozást.
A Matisse Kitten nem tartalmaz genetikailag 
módosított alkotóelemeket.
A terméket az alábbi táblázat alapján 
adagolja. Napközben mindig legyen egy 
tálka friss víz kitéve az állat számára. A 
javasolt napi mennyiségek grammban 
vannak megadva, melyet szükség szerint 
saját macskája általános állapotához 
igazíthat. A vemhes macskákat a 
vemhesség utolsó két hetében és a 
szoptatás alatt igény szerint etesse.
Rendszeresen vigye ellenőrző vizsgálatra 
macskáját az állatorvoshoz.

Összetevők:

Dehidralizált csirkehús (36%), rizs (20%), csirke 
zsiradék, gabona, dehidralizált hal (6%), 
gabona sikér, teljes tojáspor (4%), hidrolizált 
állati eredetű protein, cukorrépa pép, 
halolaj, növényi olaj, nátrium-klorid, kálium-
klorid, kálcium-szulfát por, szárított sör élesztő, 
monodikálcium-foszfát, kálcium karbonát. 
 
Természetes összetevők kilogrammonként: 

A vitamin 18000 NE, D3 vitamin 1800NE, E 
vitamin 180 mg, C-vitamin 180 mg, niacin 45 
mg, pantotenic sav 18 mg, B2 vitamin 9 mg, 
B6 vitamin 7,2 mg, B1 vitamin 5,4 mg, K vitamin 
1,8 mg, H vitamin 0,45 mg, folic sav, B12 
vitamin 0,07 mg, choline klorid 3000 mg, cink 
oxid 108 mg, cink szulfát monohidrát 44 mg, 
vas karbonát 60 mg, réz szulfát pentahidrát 
50 mg, vízmentes kálcium só 2,4 mg, nátrium 
szelenit 0,22 mg, DL-Methionine 3000 mg. 
 
 
 
 
      
      

KITTEN 1-12 HÓNAP

Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

Macska kora (hónap) Ajánlott napi etetési 
mennyiség (g)

elválasztott 30 - 40

2 - 4 40 - 65

5 - 7 60 - 75

8 - 10 70 - 85

11 - 12 65 - 80

Healty GrowtH 
Brain



Genetikailag 
Módosított 
Összetevőket 
Nem tartalmaz!

Kapható kiszerelések
400g - 1.8kg - 10kg - 20kg

Analitikus összetevők: 

Nyers protein 36,00% 
Nyers olajok és zsírok  14,00%  
Nyers rost  0,90%  
Nyers hamu  7,30%  
Kálcium  1,25%  
Foszfor  1,00%  
Magnézium  0,09% 
Taurin  2900 mg/kg 
 

KITTEN 1-12 HÓNAP

Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.



Cat’s weight in kg Recommended daily amount in g

Thin Fit Fat

1 - 3 30 - 60 25 - 50 --

3 - 5 60 - 80 50 - 65 40 - 60

5 - 7 80 - 100 65 - 80 60 - 70

A Matisse Salmon & Tuna egy teljesértékű 
táplálék az átlagosan aktív felnőtt 
macskák számára, mely a lehető legjobb 
összetevőket tartalmazza az egészséges 
és kiegyensúlyozott táplálkozás elérése 
érdekében: lazac, tonhal és rizs garantálja 
a megfelelő kalória és protein bevitelt és 
könnyű emésztést is biztosítanak.
A kiválóan ízletes hozzávalók tartalmazzák 
a megfelelő mennyiségű taurint, a 
nélkülözhetetlen tápanyagokat és 
kiegészítésként még Omega 3, Omega 
6 zsírsavakat és nyersanyagokat is 
tartalmaznak, hasznos vitaminokat és 
egyéb összetevőket, melyek biztosítják a 
sajátos és kiegyensúlyozott táplálkozást.
A Matisse Salmon & Tuna nem tartalmaz 
genetikailag módosított alkotóelemeket.
A terméket az alábbi táblázat alapján 
adagolja. Napközben mindig legyen egy 
tálka friss víz kitéve az állat számára. A 
javasolt napi mennyiségek grammban 
vannak megadva, melyet szükség szerint 
saját macskája általános állapotához 
igazíthat. Rendszeresen vigye ellenőrző 
vizsgálatra macskáját az állatorvoshoz.

    

Összetevők:

Dehidralizált hal (lazac 10%, tonhal 10%), rizs 
(20%), dehidralizált csirkehús, gabona, csirke 
zsiradék, hidrolizált állati eredetű protein, 
cukorrépa pép, halolaj, növényi olaj,gabona 
sikér, teljes tojáspor, nátrium-klorid, kálium-
klorid, kálcium-szulfát por, szárított sör élesztő 
 
Természetes összetevők kilogrammonként:

A vitamin 16000 NE, D3 vitamin 1600NE, E 
vitamin 160 mg, C-vitamin 160 mg, niacin 40 
mg, pantotenic sav 16 mg, B2 vitamin 8 mg, 
B6 vitamin 6,4 mg, B1 vitamin 4,8 mg, K vitamin 
1,6 mg, H vitamin 0,4 mg, folic sav 0,48 mg, 
B12 vitamin 0,06 mg, choline klorid 2200 mg, 
cink oxid 108 mg, cink szulfát monohidrát 
120 mg, mangán szulfát monohidrát 150 
mg, vas szulfát monohidrát 44 mg, vas 
karbonát 60 mg, réz szulfát pentahidrát 50 
mg, vízmentes kálcium só 2,4 mg, nátrium 
szelenit 0,22 mg, DL-Methionine 3000 mg. 
      
      
     
      
 

LAZAC & TONHAL
Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék felnőtt macskák számára.

Macska súlya kg Ajánlott napi etetési mennyiség (g)

Sovány Átlagos Túlsúlyos

1 - 3 30 - 60 25 - 50 --

3 - 5 60 - 80 50 - 65 40 - 60

5 - 7 80 - 100 65 - 80 60 - 70



Kapható kiszerelések
400g - 1.8kg - 10kg - 20kg

Genetikailag 
Módosított 
Összetevőket 
Nem tartalmaz!

Analitikus összetevők:

Nyers protein 32,00% 
Nyers olajok   
és zsírok  11,00% 
Nyers rost  1,20% 
Nyershamu  6,60% 
Kálcium  0,98% 
Foszfor  0,85%  
Magnézium 0,08%, 
Taurin  1800 mg/kg 

LAZAC & TONHAL
Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék felnőtt macskák számára.



Cat’s weight in kg Recommended daily amount in g

Thin Fit Fat

1 - 3 30 - 60 25 - 50 --

3 - 5 60 - 80 50 - 65 40 - 60

5 - 7 80 - 100 65 - 80 60 - 70

A Matisse Chicken & Rice egy teljesértékű 
táplálék az átlagosan aktív felnőtt 
macskák számára, mely a lehető legjobb 
összetevőket tartalmazza az egészséges 
és kiegyensúlyozott táplálkozás elérése 
érdekében: csirke és rizs garantálja a 
megfelelő kalória és protein bevitelt és 
könnyű emésztést is biztosítanak. A kiválóan 
ízletes hozzávalók tartalmazzák a megfelelő 
mennyiségű taurint, a nélkülözhetetlen 
tápanyagokat és kiegészítésként még 
Omega 3, Omega 6 zsírsavakat és 
nyersanyagokat is tartalmaznak, hasznos 
vitaminokat és egyéb összetevőket, melyek 
biztosítják a sajátos és kiegyensúlyozott 
táplálkozást. A Matisse Chicken & Rice 
nem tartalmaz genetikailag módosított 
alkotóelemeket.A terméket az alábbi 
táblázat alapján adagolja. Napközben 
mindig legyen egy tálka friss víz kitéve az 
állat számára. A javasolt napi mennyiségek 
grammban vannak megadva, melyet 
szükség szerint saját macskája általános 
állapotához igazíthat.Rendszeresen 
vigye ellenőrző vizsgálatra macskáját az 
állatorvoshoz.     
     

Összetevők:

Dehidralizált csirkehús (32%), rizs (25%), 
gabona, dehidralizált hal, csirke zsiradék, 
hidrolizált állati eredetű protein, cukorrépa 
pép, halolaj, növényi olaj,gabona sikér, 
teljes tojáspor, nátrium-klorid, kálium-klorid, 
kálcium-szulfát por, szárított sör élesztő. 
 
Természetes összetevők kilogrammonként: 

A vitamin 16000 NE, D3 vitamin 1600NE, E 
vitamin 160 mg, C-vitamin 160 mg, niacin 
40 mg, pantotenic sav 16 mg, B2 vitamin 8 
mg, B6 vitamin 6,4 mg, B1 vitamin 4,8 mg, 
K vitamin 1,6 mg, H vitamin 0,4 mg, folic 
sav 0,48 mg, B12 vitamin 0,06 mg, choline 
klorid 2200 mg, cink oxid 108 mg, cink 
szulfát monohidrát 120 mg, mangán szulfát 
monohidrát 150 mg, vas szulfát monohidrát 
44 mg, vas karbonát 60 mg, réz szulfát 
pentahidrát 50 mg, vízmentes kálcium 
só 2,4 mg, nátrium szelenit 0,22 mg, DL-
Methionine 3000 mg.    
      
      
      
      

CSIRKE & RIZS
Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék felnőtt macskák számára.

Macska súlya kg Ajánlott napi etetési mennyiség (g)

Sovány Átlagos Túlsúlyos

1 - 3 30 - 60 25 - 50 --

3 - 5 60 - 80 50 - 65 40 - 60

5 - 7 80 - 100 65 - 80 60 - 70



Kapható kiszerelések
400g - 1.8kg - 10kg - 20kg

Genetikailag 
Módosított 
Összetevőket 
Nem tartalmaz!

Analitikus összetevők:

Nyers protein 
32,00% Nyers olajok 
és zsírok  11,00%, 
Nyers rost 1,20% 
Kálcium 0,98% 
Foszfor 0,85%, 
Magnézium 0,08%,  
Taurin 1800 mg/kg. 
 

CSIRKE & RIZS
Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék felnőtt macskák számára.



Cat’s weight in kg Recommended daily amount in g

Thin Fit Fat

1 - 3 30 - 60 25 - 50 --

3 - 5 60 - 80 50 - 65 40 - 60

5 - 7 80 - 100 65 - 80 60 - 70

A Matisse Chicken & Turkey and 
Vegatables egy teljesértékű táplálék az 
átlagosan aktív felnőtt macskákszámára, 
mely a lehető legjobb összetevőket 
tartalmazza az egészséges és kiegyensúly-
ozott táplálkozás elérése érdekében: 
csirke, pulyka, rizs és zöldségek garantálják 
a megfelelő kalória és protein bevitelt és 
könnyű emésztést is biztosítanak. A kivá-
lóan ízletes hozzávalók tartalmazzáka meg-
felelő mennyiségű taurint, a nélkülöz-
hetetlen tápanyagokat éskiegészí-tésként 
még Omega 3, Omega 6 zsírsavakat és 
nyersanyagokat is tartalmaznak, hasznos 
vitaminokat és egyéb összetevőket, melyek 
biztosítják a sajátos és kiegyensúlyozott 
táplálkozást. A Matisse Chicken & 
Turkey and Vegetables nem tartalmaz 
genetikailag módosított alkotóelemeket. 
A terméket az alábbi táblázat alapján 
adagolja. Napközben mindig legyen egy 
tálka friss víz kitéve az állat számára. A 
javasolt napi mennyiségek grammban 
vannak megadva, melyet szükség szerint 
saját macskája általános állapotához 
igazíthat. Rendszeresen vigye ellenőrző 
vizsgálatra macskáját az állatorvoshoz.

Összetevők:

Dehidralizált csirke- és pulykahús (32%), 
rizs (25%), gabona, dehidralizált hal, csirke 
zsiradék, hidrolizált állati eredetű protein, 
cukorrépa pép, szárított répa (2%), spenót 
por (2%), szárított cékla por (2%), halolaj, 
növényi olaj,gabona sikér, teljes tojáspor, 
nátrium-klorid, kálium-klorid, kálcium-szulfát 
por, szárított sör élesztő.    
 
Természetes összetevők kilogrammonként: 

A vitamin 16000 NE, D3 vitamin 1600NE, E 
vitamin 160 mg, C-vitamin 160 mg, niacin 
40 mg, pantotenic sav 16 mg, B2 vitamin 
8 mg, B6 vitamin 6,4 mg, B1 vitamin 4,8 
mg, K vitamin 1,6 mg, H vitamin 0,4 mg, 
folic sav 0,48 mg, B12 vitamin 0,06 mg, 
choline klorid 2200 mg, cink oxid 108 mg, 
cink szulfát monohidrát 120 mg, mangán 
szulfát monohidrát 150 mg, vas szulfát 
monohidrát 44 mg, vas karbonát 60 mg, 
réz szulfát pentahidrát 50 mg, vízmentes 
kálcium só 2,4 mg, nátrium szelenit 0,22 
mg, DL-Methionine 3000 mg.Érzékszervi 
adalékanyagok: színezékek.   
      

CSIRKE & PULYKA ÉS ZÖLDSÉGEK

Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék felnőtt macskák számára.

Macska súlya kg Ajánlott napi etetési mennyiség (g)

Sovány Átlagos Túlsúlyos

1 - 3 30 - 60 25 - 50 --

3 - 5 60 - 80 50 - 65 40 - 60

5 - 7 80 - 100 65 - 80 60 - 70



Kapható kiszerelések
400g - 1.8kg - 10kg - 20kg

Genetikailag 
Módosított 
Összetevőket 
Nem tartalmaz!

Analitikus összetevők:

Nyersprotein 32,00% 
Nyers olajok   
és zsírok 11,00% 
Nyers rost 1,20% 
Nyers hamu 6,60% 
Kálcium 0,98% 
Foszfor 0,85%  
Magnézium 0,08% 
Taurin 1800 mg/kg 

CSIRKE & PULYKA ÉS ZÖLDSÉGEK

Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék felnőtt macskák számára.



Macska súlya kg Ajánlott napi etetési mennyiség (g)

Sovány Átlagos Túlsúlyos

1 - 3 25 - 50 20 - 40 --

3 - 5 50 - 70 40 - 55 35 - 50

5 - 7 70 - 90 55 - 70 50 - 60

A Matisse Neutered egy teljesértékű 
táplálék, melyre az ivartalanított 
macskáknak szüksége van. Összetevői 
segítenek az ivartalanított macskák 
súlyának megtartásában. Kiváló 
minőségű, magas protein tartalma 
és a benne lévő karnitin hozzájárul az 
izomtömeg megőrzéséhez és a zsír jobb 
hasznosításához. Alacsony keményítő 
és cukortartalma pedig megelőzi a 
diabétesz kifejlődését. Rostban gazdag, 
így jó hatással van a bélműködésre 
és segít a szőrlabdák kialakulásának 
megelőzésében. A Matisse Neutered 
segít megtartani a vizelet pH értékét, 
elősegíti a szájhigiénét, erősíti az 
immunrendszert és megelőzi a 
súlyproblémák kialakulását. A terméket 
az alábbi táblázat alapján adagolja. 
Napközben mindig legyen egy tálka friss 
víz kitéve az állat számára. A javasolt 
napi mennyiségek grammban vannak 
megadva, melyet szükség szerint 
saját macskája általános állapotához 
igazíthat. Rendszeresen vigye ellenőrző 
vizsgálatra macskáját az állatorvoshoz.

    

Összetevők: 

Dehidralizált csirkehús (32%), rizs (25%), 
gabona, gabona sikér, rostanyag 
borsóból (8%), dehidralizált hal, csirke 
zsiradék, cukorrépa pép (6%), hidrolizált 
állati eredetű protein, halolaj, növényi 
olaj, teljes tojáspor, psyllium mag, nátrium-
klorid, kálium-klorid, kálcium-szulfát por, 
szárított sörélesztő, nátrium mono-foszfát. 
 
Természetes összetevők kilogrammonként:

 A vitamin 16000 NE, D3 vitamin 1600NE, E 
vitamin 160 mg, C-vitamin 160 mg, niacin 
40 mg, pantotenic sav 16 mg, B2 vitamin 
8 mg, B6 vitamin 6,4 mg, B1 vitamin 4,8 
mg, K vitamin 1,6 mg, H vitamin 0,4 mg, 
folic sav 0,48 mg, B12 vitamin 0,06 mg, 
choline klorid 2500 mg, cink oxid 108 mg, 
cink szulfát monohidrát 120 mg, mangán 
szulfát monohidrát 150 mg, vas szulfát 
monohidrát 44 mg, vas karbonát 60 mg, 
réz szulfát pentahidrát 50 mg, vízmentes 
kálcium só 2,4 mg, nátrium szelenit 0,22 
mg, DL-Methionine 3000 mg, L-karnitin 250 
mg. Technológiai adalékanyagok: 
mikrokristályos cellulóz.   
      

IVARTALANÍTOTT MACSKÁK
Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék ivartalanított macskák számára.



Kapható kiszerelések
400g - 1.8kg - 10kg - 20kg

Genetikailag 
Módosított 
Összetevőket 
Nem tartalmaz!

Analitikus összetevők:

Nyers protein 31,00% 
Nyers olajok  
és zsírok 11,00% 
Nyers rost 5,90% 
Nyers hamu 6,60% 
Kálcium 0,90% 
Foszfor 0,85%  
Magnézium 0,08% 
Keményítő 19,50% 
Cukor 0,60% 
Taurin 1800 mg/kg 

IVARTALANÍTOTT MACSKÁK
Teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálék ivartalanított macskák számára.
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Farmina Pet Foods Ltd

www.FarminaChannel.com
www.farmina.com
info@farmina.com


