ПРЕМИАЛНИ ХРАНИ
ЗА КУЧЕТА И КОТКИ
КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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Премиалната храна за кучета и котки е разработена от
KORMOTECH специалисти заедно с американски (PETFOOD
WORLDWIDE DEVELOPMENT) и полски експерти (PETFOOD
SPECIALITIES) под ръководството на украински ветеринари.
Продуктите на CLUB 4 PAWS се изнасят в Европа и целия свят.

ОБЕДИНЕНИ ОТ ЛЮБОВ –
CLUB 4 PAWS
Тези, които имат домашни животни са на една и съща вълна. Ние
може да сме непознати, но винаги разпознаваме собствениците на
домашни любимци от далеч. Няма значение колко сме различни –
те са, които ни обединяват. Някои могат да бъдат видени – снимка
на животно, косми по дрехите, драскотини по ръката или сладка
верижка на ключовете. Тези символи ни сплотяват в истински клуб
– тайно общество от милиони хора, което непрекъснато нараства.
Основната тайна на CLUB 4 PAWS е че НИЕ, неговите членове,
ставаме по-добри заради любимците, които ни чакат в къщи.
CLUB 4 PAWS също е член на клуба. Неговите храни са създадени
от хора, които са вдъхновени от добротата, любовта и грижата за
собствените им домашни любимци.

Всички рецепти са балансирани и на първо място съдържат
месо, необходими витамини и минерали и Omega-3 и Omega-6
complex. Храните са обогатени с уникална формула за здраве
INTEGRAMIX – резултат от нашето непрестанно усилие да
направим най-доброто за здравето на домашните любимци.
Глог, банан, домати и джинджифил са уникална комбинация
от съставки от четирите краища на света, които помагат за
поддържане здравето на вашия домашен любимец.
Гамата от продукти включва суха, консервирана храна и
групата на лакомствата. Всички продукти са обособени
в отделни групи в зависимост от възрастта, основните и
специфични нужди на животните.
Чрез програмите за обучение и социалните инициативи
ние насърчаваме отговорното отношение към животните и
развиваме култура на хармонично съжителство с тях.
За повече информация: www.club4paws.com
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РЕЦЕПТИТЕ, РАЗРАБОТЕНИ СЪВМЕСТНО С АМЕРИКАНСКИ
И ПОЛСКИ ЕКСПЕРТИ, ВКЛЮЧВАТ:
Съдържанието на месо е на първо място в съставките
Повечето рецепти са на основата на пилешко месо,
което е с висок процент на храносмилане/усвояване
Естествени антиоксиданти – tocopherols
Ленено семе като източник на фибри и основни мастни киселини
Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина
Маслото от сьомга като източник на Omega 3 + Omega 6
има положителен ефект за изграждането на организма
Разтворимите фибри от цвекло са естествен пробиотик, като
най - често са хранителна среда за полезната микрофлора

INTEGRAMIX.
УНИВЕРСАЛНА ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВЕТО НА КОТКИ И КУЧЕТА
ОТ ЧЕТИРИТЕ КРАИЩА НА СВЕТА

GRAM
E
T

o

s
nt

Fo

d

Съдържат органични киселини, витамин В, богати на
холин, които помагат за нормализирането на чернодробната функция и подпомага синтеза на жлъчката
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ИЗСУШЕНИ ДОМАТИ ОТ ЗАПАДА

com leme
p

ИЗСУШЕНИ БАНАНИ ОТ ЮГА
Съдържа лесно смилаеми въглехидрати и фибри, които стимулират перисталтиката и са добър източник на
енергия; богати на калий, който подпомага функцията
на сърцето

ИЗСУШЕН ГЛОГ ОТ СЕВЕРА
Подпомага нормализирането на кръвното налягане и
благоприятства подобряването на сърдечната функция

ИЗСУШЕН ДЖИНДЖИФИЛ ОТ ИЗТОКА
Оказва положителен ефект върху работата на стомашно-чревния тракт и спомага за поддържане на имунитета.

CLUB 4 PAWS ПРОДУКТОВИ ЛИНИИ
BASIC

КОТКИ
СУХА
• пиле
• с телешко
• със сьомга
• със заек

КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА
В желе
• заек
• сьомга
• пуйка
• треска

ЛАКОМСТВА

В сос
• пиле
• скумрия
• телешко
• агнешко

• пуйка и заек
• пиле и патешко
• сьомга и треска
• пиле и пъстърва
• пуешко и агнешко
• говеджо

ВЪЗРАСТ
• пиле за малки котенца
• пуйка за малки котенца

КУЧЕТА
СУХА

КОНСЕРВИРАНА

ХРАНА
• за малки породи
• за средни породи
за малки породи
• за едри породи
• пиле в желе
AGE
• агнешко в сос
• пиле за малки
кученца от всички
породи
• пиле за едри
породи

за малки кученца
• пиле в желе
• пуйка в сос

ЛАКОМСТВА
месни пръчки
• сьомга
• говеждо
Дентални пръчки
• за средни породи
• за едри породи

SPECIAL
СУХА
• стерилизирани
• домашни 4 в 1
• чувствително храносмилане
• здрави пикочни пътища
• контрол на космените топки

КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА
• стерилизирани

СУХА
Чувствителна храносмилателна система:
• агнешко и ориз за малки породи
• агнешко и ориз за всички породи

SELECTION

КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
• със заек и пуйка
• с пиле и телешко в желе
• с телешко в зеленчуков сос
• с атлантическа и балтийска херинга в желе

КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
за малки породи
• парченца патешко и пуешко в сос

Активност
• контрол на теглото
• активни
• работещи служебни
кучета

ПРОДУКТОВА ГАМА ЗА КОТКИ

ЗА КОТЕНЦА

CHICKEN
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА КОТЕНЦА «ПИЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

6 mm

6 mm

PROTEIN: 34%

FAT: 15%

300 g

5 kg

Сухата премиална храна съдържа месо като първа съставка в
съдържанието и специална формула за растеж с високо съдържание на пиле (26%) за здравословен растеж през първите месеца
от живота. Балансът между фосфор, калций и витамин D помага
за формирането на здрави кости и стави при малките котенца.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата здрава и козината лъскава. Гранулите в порцията са обогатени с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на
здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин, B6,
фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, микроелементи и
аминокиселини.
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КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Специална формула за растеж
и развитие

СЪСТАВ: брашно от пиле 26 %, царевица, царевичен глутен, ориз, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински,
минерали, сьомгово масло 0,5 %, цвеклова каша, бирена мая, ленено семе 0,37
%, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 34 %, сурови мазнини 15 %, суров
пепел 6,5 %, сурови влакнини 1,8 %, калций 1,0 %, фосфор 0,8 %, омега-3 мастни
киселини 0,37 %, омега-6 мастни киселини 3,43 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 622,1 кДж (387,69 ккал).

CHICKEN
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «ПИЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
8 mm

13 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 15%

300 g

900 g

14 kg

Сухата премиална храна съдържа месо като първа съставка в
съдържанието, включително 26% пиле. Комплексът от ненаситени
мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата здрава и
козината лъскава. Гранулите в порцията са обогатени с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на
домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин, B6,
фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, микроелементи и
аминокиселини.

СЪСТАВ: брашно от пиле 26 %, царевица, ориз, царевичен глутен, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински,
цвеклова каша, минерали, сьомгово масло 0,5 % бирена мая, ленено семе 0,27 %,
банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 15 %, суров пепел
7 %, сурови влакнини 2 %, калций 1,0 %, фосфор 0,8 %, омега-3 мастни киселини
0,36 %, омега-6 мастни киселини 3,33 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 605,74 кДж (383,78 ккал).

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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WITH VEAL
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С ТЕЛЕШКО».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
9 mm

9 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 15%

300 g

14 kg

Сухата премиална храна съдържа месо 32 % като първа съставка
в съдържанието. Хрупкавите гранули с телешко са изключително
вкусни за възрастните котки. Комплексът от ненаситени мастни
киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата здрава и козината
лъскава. Всяка порция гранули е обогатена с INTEGRAMIX формула
за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните
любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, микроелементи
и аминокиселини.
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КОРМ ДЛЯ КОШЕК

СЪСТАВ: брашно от пиле 28 %, царевица, ориз, царевичен глутен, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), месо и животински производни на
телешко 4 %, протеин хидролизиран животински, цвеклова каша, минерали,
сьомгово масло 0,5 %, бирена мая, ленено семе 0,29 %, банан* 0,23 %, домат*
0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 15 %, суров пепел
7 %, сурови влакнини 2 %, калций 1,2 %, фосфор 0,9 %, омега-3 мастни киселини
0,36 %, омега-6 мастни киселини 3,32 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 605,74 kJ (кДж) (383,78 kkal (ккал).

WITH SALMON
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «СЪС СЬОМГА».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
10 mm

6 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 15%

14 kg

Сухата премиална храна съдържа 27 % месо и риба като първа
съставка в съдържанието. Хрупкавите гранули със сьомга са
изключително вкусни за възрастните котки. Комплексът от
ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа
кожата здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и имунитета
на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат,
ниацин, B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

СЪСТАВ: брашно от пиле 23 %, царевица, ориз, царевичен глутен, ечемик,
ориз, брашно от сьомга 4 %, мазнини от домашни птици (с добавени
токофероли), протеин хидролизиран животински, сьомгово масло 1 %,
минерали, ленено семе 0,53 %, цвеклова каша, бирена мая, банан* 0,23 %,
домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 15 %, суров
пепел 6,5 %, сурови влакнини 2,1 %, калций 1,1 %, фосфор 0,9 %, омега-3
мастни киселини 0,6 %, омега-6 мастни киселини 3,1 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 611,22 кДж (385,09 ккал).

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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WITH RABBIT
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «СЪС ЗАЕШКО».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Съдържание на месо №1

11,5 mm

11,5 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 15%

2 kg

14 kg

Сухата премиална храна съдържа 26 % месо като първа съставка
в съдържанието. Хрупкавите гранули със заек са изключително
вкусни за възрастните котки. Комплексът от ненаситени мастни
киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата здрава и козината
лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна
подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин, B6,
фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, микроелементи и
аминокиселини.
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КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

СЪСТАВ: брашно от пиле 22 %, царевица, царевичен глутен, ечемик, ориз,
мазнини от домашни птици (с добавени токофероли), заешко брашно 4 %,
протеин хидролизиран животински, цвеклова каша, минерали, сьомгово масло
0,5 %, ленено семе 0,44 %, бирена мая, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %,
джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 15 %, суров пепел
7 %, сурови влакнини 2 %, калций 1,0 %, фосфор 0,8 %, омега-3 мастни киселини
0,36 %, омега-6 мастни киселини 3,11 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 605,74 kJ (кДж) (383,78 kkal (ккал).

STERILISED
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА „СТЕРИЛИЗИРАНИ”
ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
10 mm
10 mm

Поддържа здрав уринарния тракт

Помага за контрол на теглото

PROTEIN: 32%

FAT: 15%

300 g

2 kg

5 kg

14 kg

Сухата премиална храна е създадена да посрещне нуждите на котките
след стерилизация или кастрация. Съдържа месо като първа съставка в
съдържанието, включително 24% пиле, което има висок коефициент на
смилаемост. Балансираното съдържание на протеини и мазнини 32/15
помага за поддържането на оптималното тегло на котката. DL- метионин
е незаменима аминокиселина, която регулира метаболизма, гарантира
здравето на бъбреците и насърчава възстановяването на чернодробните
клетки. Специалният баланс Ca, P and Mg предотвратява уролитиазата
като намалява кристалите в урината.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, DL- метионин,
микроелементи и аминокиселини.

СЪСТАВ: брашно от пиле 24 %, царевица, ориз, царевичен глутен, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински,
цвеклова каша, бирена мая, сьомгово масло 0,5 %, яйчен прах, ленено семе 0,39
%, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 15 %, суров
пепел 7 %, сурови влакнини 4,5 %, калций 0,9 %, фосфор 0,8 %, магнезий 0,089 %,
натрий 0,88 %, омега-3 мастни киселини 0,37 %, омега-6 мастни киселини 3,23 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1557,7 кДж (372,3 ккал).

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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INDOOR 4 IN 1
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ
ЖИВЕЕЩИ НА ЗАКРИТО „4 В 1”

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа и лъскава козина
Защитава зъбите от образуване
на плака и зъбен камък

8 mm

10 mm

Поддържа здрав уринарния тракт
Пробиотика помга за поддържането
на здравословно храносмилане

PROTEIN: 32%

FAT: 15%

5 kg

14 kg

Сухата премиална храна съдържа формула 4 в 1 за възрастни
котки, които живеят в къщи: 1) Компексът Ca, P and Mg
предотвратява уролитиазата като намалява кристалите в урината.
2) BioMos Пробиотика и фибрите от цвекло отговарят за
здравословното храносмилане, най-вече за баланса на микробите
в червата. 3) Гранулите в порцията имат специална форма и
състав, който помага за почистването на зъбите от плаката и се
грижи за здравето на устната кухина. 4) Комплексът от ненаситени
мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на
животното здрава и козината лъскава и красива.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, DL- метионин,
микроелементи и аминокиселини.

14

КОРМ ДЛЯ КОШЕК

СЪСТАВ: брашно от пиле 23 %, ориз, царевица, царевичен глутен, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), хидролизиран животински протеин,
целулоза*, минерали, цвеклова каша, бирена мая, яйца на прах, сьомгово масло
0,5 %, ленено семе 0,31 %, банан* 0,23 %, пробиотик MOS (манан-олигозахариди)
0,2 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 15 %, суров пепел
7 %, сурови влакнини 4,5 %, калций 0,9 %, фосфор 0,8 %, магнезий 0,08 %, натрий
0,64 %, омега-3 мастни киселини 0,36 %, омега-6 мастни киселини 3,27 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна:
1 595,9 кДж (381,43 ккал).

SENSITIVE DIGESTION
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ. ПЪЛНОЦЕННА
СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ
ЗА „ЧУВСТВИТЕЛНО ХРАНОСМИЛАНЕ“

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

10 mm

5,5 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 21%

5 kg

Пробиотика помга за поддържането
на здравословно храносмилане

14 kg

Сухата премиална храна съдържа 24% пилешко брашно, което е с
висок коефициент на смилаемост, както и BioMos Пробиотика, който
отговаря за баланса на микробите в червата. Разтворимите фибри от
цвекло са естествен пробиотик и създават благоприятна основа за
развитие на полезна микрофлора. Оризът в съдържанието е източник
на лесно смилаеми въглехидрати. Комплексът от ненаситени мастни
киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на животното здрава
и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за
цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, DL- метионин,
микроелементи и аминокиселини.

СЪСТАВ: брашно от пиле 24 %, царевичен глутен, ориз, мазнини от домашни
птици (с добавени токофероли), царевица, хидролизиран животински
протеин, цвеклова каша, минерали, бирена мая, сьомгово масло 0,5 %,
яйца на прах, ленено семе 0,26 %, банан* 0,23 %, пробиотик MOS (мананолигозахариди) 0,2 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 21 %, суров
пепел 7 %, сурови влакнини 2,5 %, калций 1 %, фосфор 0,8 %, омега-3 мастни
киселини 0,41 %, омега-6 мастни киселини 4,33 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна:
1 709,9 кДж (408,67 ккал).

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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URINARY HEALTH
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ
ЗА „ЗДРАВ УРИНАРЕН ТРАКТ”

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
9 mm

5,5 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 21%

5 kg

14 kg

Сухата премиална храна за възрастни котки се препоръчва за животни
с болести на пикочната система. Добре балансирания комплекс от
Ca, P and Mg предотвратява уролитиазата като намалява кристалите
в урината. Храната съдържа 22% пилешко брашно, което е с висок
коефициент на смилаемост. Комплексът от ненаситени мастни
киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на животното здрава
и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за
цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, DL- метионин,
микроелементи и аминокиселини.
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Поддържа здрав уринарния тракт

СЪСТАВ: брашно от пиле 22 %, царевичен глутен, царевица, ориз, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), хидролизиран животински протеин,
минерали, цвеклова каша, бирена мая, целулоза*, сьомгово масло 0,5 %,
яйца на прах, ленено семе 0,32 %, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %,
джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 21 %, суров
пепел 7 %, сурови влакнини 2,5 %, калций 0,9 %, фосфор 0,8 %, магнезий 0,08
%, натрий 0,59 %, омега-3 мастни киселини 0,42 %, омега-6 мастни киселини
4,41 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1709,9 кДж (408,67 ккал).

HAIRBALL CONTROL
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ. ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА
ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ
ЗА „КОНТРОЛ НА КОСМЕНИТЕ ТОПКИ”

Съдържание на месо №1

8 mm

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

8 mm

PROTEIN: 32%

FAT: 21%

300 g

5 kg

Помага за изхвърлянето
на космените топки
от храносмилателния тракт

14 kg

Сухата премиална храна съдържа неразтворими фибри
(микрокристална целулоза), която премахва космените топки от
храносмилателния тракт и стимулира чревната перисталтиката
благодарение на грубата влакнеста структура. Храната съдържа
24% пилешко брашно, което е с висок коефициент на смилаемост.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega
6 поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава.
Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа
на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, C, K3, B1, B2, калций-D-пантотенат, ниацин, B6,
фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, микроелементи и
аминокиселини.

СЪСТАВ: брашно от пиле 24 %, царевичен глутен, царевица, ориз, мазнини от
домашни птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински,
целулоза* 2,92 %, минерали, цвеклова каша 1,58 %, бирена мая, сьомгово
масло 0,5 %, яйчен прах, ленено семе 0,31 %, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог*
0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 21 %, суров
пепел 7 %, сурови влакнини 4,5 %, калций 1 %, фосфор 0,8 %, омега-3 мастни
киселини 0,41 %, омега-6 мастни киселини 4,38 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 668,87 кДж (398,87 ккал)..

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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ЗА МАЛКИ КОТЕНЦА
Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
Специална формула
за растеж и развитие
80 g
PROTEIN:
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80 г

9%

FAT:

8%

PROTEIN:

9%

FAT:

8%

WITH CHICKEN in gravy

WITH TURKEY in jelly

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ. ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА ЗА МАЛКИ КОТЕНЦА “С ПИЛЕ В СОС”

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ. ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА ЗА МАЛКИ КОТЕНЦА „С ПУЙКА В ЖЕЛЕ”

Мократа премиална храна за малки котенца съдържа 77% месо и
месни съставки и специална формула за растеж, включително голямо
количество пиле (32%) за здравословен растеж през първите 12 месеца
от живота. Балансът между фосфор, калций и витамин D помага за
формирането на здрави кости и стави. Комплексът от ненаситени
мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на животното
здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула
за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 77% от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително пилешко 32%, зърнени култури, масла и мазнини ( масло
от сьомга 0,19%), растителни протеинови екстракти, минерали, плодове
(банан 0,1%, глог 0,03%)*, зеленчуци (домати 0,11%)*, джинджифил*
0,005%. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин 9 %, сурови масла и
мазнини 8 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %, влажност 78 %,
калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,11 %, омега-6
мастни киселини 1,02 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100
г на храна: 467,05 кДж (111,63 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

Мократа премиална храна за малки котенца съдържа 80% месо и месни
съставки и специална формула за растеж, за здравословен растеж през
първите 12 месеца от живота. Балансът между фосфор, калций и витамин D
помага за формирането на здрави кости и стави. Комплексът от ненаситени
мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на животното
здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за
цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 80 % от месо и продуктите от животински произход на
парчета, включително пуешко 9 %, масла и мазнини (масло от сьомга
0,27 %), растителни протеинови екстракти, зърнени култури, минерали,
плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, захар, зеленчуци (домати 0,11 %)*,
джинджифил* 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 9 %, сурови мазнини 8 %, сурова
пепел 2 %, сурови фибри 0,3 %, влага 78 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3
%, омега-3 мастни киселини 0,08 %, омега-6 мастни киселини 1,05 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
474,47 kJ (кДж) (113,4 kcal (ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.
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Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

100 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

100 g

5%

PROTEIN: 8,5% FAT:

5%

WITH MACKEREL in gravy

WITH SALMON in jelly

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «СЪС СКУМРИЯ В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ.

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «СЬОМГА В ЖЕЛЕ». ПЪЛНОЦЕННА
КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Премиалната мокра храна съдържа 76% месо и съдържание на риба на
парченца и апетитен сос, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа
кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с
INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на
домашните любимци.
СЪСТАВ: 67% от месо и продуктите от животински произход на парчета,
риба и рибни субпродукти (9% скумрия на парчета), зърнени култури,
растителни протеинови екстракти, минерали, масла и мазнини (масло
от сьомга 0,44%), плодове (банан 0,1%, глог 0,03%)*, зеленчуци (домати
0,11%)*, джинджифил * 0,005%. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин
8,5 %, сурови масла и мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3
%, влажност 82 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини
0,13 %, омега-6 мастни киселини 0,34 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ
(Калорийност) 100 г на храна: 347,43 кДж (83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 77% месо и риба на парченца в
апетитно желе, което е много вкусно за възрастните котки. Комплексът
от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на
животното здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на
домашните любимци.
СЪСТАВ: 68 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
риба и рибни субпродукти (9 % сьомга на парчета), зърнени култури,
растителни протеинови екстракти, минерали, плодове (банан 0,1 %, глог
0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*, масла и мазнини (масло от сьомга
0,09 %), джинджифил * 0,005 %. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък
8,5 %, сурови масла и мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3
%, влажност 82 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини
0,15 %, омега-6 мастни киселини 0,3 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна:
347,43 кДж (83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.
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Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

100 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

20

100 g

5%

PROTEIN: 8,5% FAT:

5%

WITH BEEF in jelly

WITH RABBIT in jelly

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ. ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ „С ТЕЛЕШКО В ЖЕЛЕ”

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «CЪС ЗАЕК В ЖЕЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Премиалната мокра храна съдържа 77% прясно месо и месни съставки в
апетитно желе, което е много вкусно за възрастните котки. Комплексът
от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на
животното здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на
домашните любимци.
СЪСТАВ: 77% от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително телешко 9%, зърнени култури, растителни протеинови
екстракти, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,4%), плодове (банан
0,1%, глог 0,03%)*, зеленчуци (домати 0,11%)*, джинджифил * 0,005%.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин 8,5 %, сурови масла и мазнини
5 %, сурова пепел 1,5 %, сурови влакнини 0,3 %, влажност 81 %, калций
0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни
киселини 0,4 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна: 377,48 кДж
(90,22 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, D-калциев пантотенат, фолиева киселина, холин
хлорид, микроелементи и аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 77% прясно месо и месни съставки в
апетитно желе, което е много вкусно за възрастните котки. Комплексът
от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6 поддържа кожата на
животното здрава и козината лъскава. Дажбата е обогатена с INTEGRAMIX
формула за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните
любимци.
СЪСТАВ: % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително заешко 9 %, зърнени култури, растителни протеинови екстракти,
минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,22 %), плодове (банан 0,1 %,
глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*, джинджифил * 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5 %, сурови масла и мазнини
5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %, влажност 82 %, калций
0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни
киселини 0,33 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна: 347,43 кДж
(83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

100 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

100 g

5%

PROTEIN: 8,5% FAT:

5%

WITH CHICKEN in gravy

WITH VEAL in gravy

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С ПИЛЕ В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С ТЕЛЕ В СОС». ПЪЛНОЦЕННА
КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Премиалната мокра храна съдържа 77% прясно месо и месни съставки
на хапки в апетитен сос, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е
обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 77 % от месо и продуктите от животински произход на
парчета, включително пилешко 32 %, зърнени култури, растителни
протеинови екстракти, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга
0,21 %), плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*,
джинджифил* 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5 %, сурови масла и мазнини
5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %, влажност 82 %, калций
0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни
киселини 0,34 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна: 347,43 кДж
(83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 78% прясно месо и месни съставки
на хапки в апетитен сос, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е
обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 78% от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително телешко 9%, зърнени култури, растителни протеинови
екстракти, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,22%), плодове
(банан 0,1%, глог 0,03%)*, зеленчуци (домати 0,11%)*, джинджифил *
0,005%. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин 8,5 %, сурови масла
и мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %, влажност 82
%, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6
мастни киселини 0,32 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна: 347,44 кДж
(83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

100 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

22

80 g

5%

PROTEIN: 8,5% FAT:

5%

WITH DUCK in gravy

WITH COD FISH in jelly

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С ПАТИЦА В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ.

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С ТРЕСКА В ЖЕЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Премиалната мокра храна съдържа 79% прясно месо и месни съставки
на хапки в апетитен сос, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е
обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 79 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително с патица10 %, растителни протеинови екстракти, зърнени
култури, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,5 %), плодове (банан
0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*, джинджифил* 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5 %, сурови мазнини 5
%, сурова пепел 2 %, сурови фибри 0,3 %, влага 81 %, калций 0,35 %,
фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни киселини
0,25 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна:
354,8 кДж (84,8 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, D-калциев пантотенат, фолиева киселина, холин
хлорид, микроелементи и аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 73% месо и рибни съставки на
хапки в апетитно желе, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е
обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 73 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
риба и рибни субпродукти (9 % треска на филийки), растителни протеинови
екстракти, зърнени култури, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга
0,4 %), захари, плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11
%)*, джинджифил* 0,005 %. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5
%, сурови мазнини 5 %, сурова пепел 1,5 %, сурови фибри 0,3 %, влага 81
%, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,11 %, омега-6
мастни киселини 0,35 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г
на храна: 377,48 кДж (90,22 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, D-калциев пантотенат, фолиева киселина, холин
хлорид, микроелементи и аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

100 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

100 g

5%

PROTEIN: 8,5% FAT:

5%

WITH LAMB in gravy

WITH TURKEY in jelly

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С АГНЕШКО В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С ПУЙКА В ЖЕЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Премиалната мокра храна съдържа 78% свежо месо и месни съставки
на хапки в апетитен сос, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е
обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 78 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително агнешко 9 %, зърнени култури, растителни протеинови
екстракти, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,5 %), плодове
(банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*, джинджифил *
0,005 %. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5 %, сурови мазнини
5 %, сурова пепел 2 %, сурови фибри 0,3 %, влага 82 %, калций 0,35
%, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,115 %, омега-6 мастни
киселини 0,335 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на
храна: 354,8 кДж (84,8 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, D-калциев пантотенат, фолиева киселина, холин
хлорид, микроелементи и аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 78% свежо месо и месни съставки
на хапки в апетитен сос, който е много вкусен за възрастните котки.
Комплексът от ненаситени мастни киселини Omega 3 + Omega 6
поддържа кожата на животното здрава и козината лъскава. Дажбата е
обогатена с INTEGRAMIX формула за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 78 % от месо и продуктите от животински произход на
парчета, включително пуешко 10 %, растителни протеинови екстракти,
зърнени култури, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,45
%), плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, захар, зеленчуци (домати 0,11
%)*, джинджифил* 0,005 %. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5
%, сурови мазнини 5 %, сурова пепел 1,5 %, сурови фибри 0,3 %, влага 81
%, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6
мастни киселини 0,29 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г
на храна: 377,47 кДж (90,22 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, D-калциев пантотенат, фолиева киселина, холин
хлорид, микроелементи и аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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STERILISED
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «СТЕРИЛИЗИРАНИ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
ЗА ВЪЗРАСТНИ СТЕРИЛИЗИРАНИ КОТКИ

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
Поддържа здрав уринарния тракт

Помага за контрол на теглото

PROTEIN: 8,5% FAT:2,5%

100 g

Премиалната мокра храна е създадена за нуждите на котките
след стерилизация или кастрация. Храната съдържа 75%
съдържание на месо във всеки брой, 34% пилешко, което има
висок коефициент на смилаемост. Балансираното съдържание
на протеини и мазнини 8,5/2,5 помага за поддържане на
оптималното тегло на котката. Специалният баланс Ca, P and
Mg предотвратяват уролитиазата като намаляват кристалите в
урината.
ДОБАВКИ: D3, E, B1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.
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КОРМ ДЛЯ КОШЕК

СЪСТАВ: 75% от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително пилешко 34%, зърнени култури, растителни деривати
(цвеклови влакнини, целулоза*), растителни протеинови екстракти,
минерали, масла и мазнини (масло от сьомга 0,22%), плодове (банан 0,1%,
глог 0,03%)*, зеленчуци (домати 0,11%)*, джинджифил * 0,005%.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5 %, сурови масла и мазнини 2,5 %,
сурова пепел 2,2 %, сурови влакнини 0,96 %, влажност 82 %, калций 0,25 %,
фосфор 0,22 %, магнезий 0,013 %, омега-3 мастни киселини 0,09 %, омега-6
мастни киселини 0,16 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна:
291,62 кДж (69,7 ккал).

До 95% съдържание
на месо и риба
Таурин
Комплекс от витамини
A, E, D3
Без захар, соя
и зърнени храни
5g
PROTEIN: 42% FAT: 23%

5g
PROTEIN: 38%

FAT: 23%

CHICKEN AND TROUT

BEEF

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ:
ПИЛЕ И ПЪСТЪРВА. ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ: С ВИСОКО
СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОВЕЖДО. ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ

Пръчките от месо като лакомство за котки съдържат 95% месо и
риба (включително не по-малко от 25% пилешко и 15% пъстърва),
комплекс от витамини A, E, D3 и таурин. Тауринът поддържа сърдечната
функция и доброто зрение и е жизнено важна амино киселина, която
не се синтезира от организма на котката. Беззърнените лакомства
са наравени без да се използва захар, соя, изкуствени аромати и
оцветители. За максимално запазване на свежестта на продукта всяка
пръчка е пакетирана в отделен метализиран пакет. Лесно се разделят
на по-малки порции и се използват за котки от 6 месеца нагоре.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (а именно 25 % от пиле), риба и
рибни ингридиенти ( 15 % от пъстърва), минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 42 %, сурови мазнини – 23
%, сурова пепел – 8 %, сурови влакнини – 1,0 %, влага – 27 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, таурин.

Пръчките от месо като лакомство за котки съдържат 95% месо
(включително 15% говеждо), комплекс от витамини A, E, D3 и таурин.
Тауринът поддържа сърдечната функция и доброто зрение и е
жизнено важна амино киселина, която не се синтезира от организма
на котката. Беззърнените лакомства са наравени без да се използва
захар, соя, изкуствени аромати и оцветители. За максимално запазване
на свежестта на продукта всяка пръчка е пакетирана в отделен
метализиран пакет. Лесно се разделят на по-малки порции и се
използват за котки от 6 месеца нагоре.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (95 %, с 15 % от говеждо месо),
минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 38 %, сурови мазнини – 23 %,
сурова пепел – 7,0 %, сурови влакнини – 1,0 %, влага – 27 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, таурин.

ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ
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До 95% съдържание
на месо и риба
Таурин
Комплекс от витамини
A, E, D3
Без захар, соя
и зърнени храни
5g
PROTEIN: 35%
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5g
FAT: 20%

PROTEIN: 38%

FAT: 28%

SALMON AND COD

TURKEY AND LAMB

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ:
СЬОМГА И ТРЕСКА. ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ:
ПУЙКА И АГНЕШКО. ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ

Пръчките от месо като лакомство за котки съдържат 85% месо и риба
(включително 55% сьомга, 30 % пъстърва), комплекс от витамини A,
E, D3 и таурин. Тауринът поддържа сърдечната функция и доброто
зрение и е жизнено важна амино киселина, която не се синтезира от
организма на котката. Беззърнените лакомства са наравени без да се
използва захар, соя, изкуствени аромати и оцветители. За максимално
запазване на свежестта на продукта всяка пръчка е пакетирана в
отделен метализиран пакет. Лесно се разделят на по-малки порции и се
използват за котки от 6 месеца нагоре.
СЪСТАВ: риба и рибни производни (55% сьомга, 30 % пъстърва), мая,
минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 35 %, сурови мазнини – 20 %,
сурова пепел – 7,5 %, сурови влакнини – 6,0 %, влага – 22 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, таурин.

Пръчките от месо като лакомство за котки съдържат 95% месо
(включително не по-малко от 32% пуйка, 15 % агнешко), комплекс
от витамини A, E, D3 и таурин. Тауринът поддържа сърдечната
функция и доброто зрение и е жизнено важна амино киселина, която
не се синтезира от организма на котката. Беззърнените лакомства
са наравени без да се използва захар, соя, изкуствени аромати и
оцветители. За максимално запазване на свежестта на продукта всяка
пръчка е пакетирана в отделен метализиран пакет. Лесно се разделят
на по-малки порции и се използват за котки от 6 месеца нагоре.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (95%, с 32 % от пуйка и 15 % от
агнешко), минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 38 %, сурови мазнини – 28 %,
сурова пепел – 7,5 %, сурови влакнини – 1,0 %, влага – 27 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, таурин.

ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ

До 95% съдържание
на месо и риба
Таурин
Комплекс от витамини
A, E, D3
Без захар, соя
и зърнени храни
5g
PROTEIN: 38%

5g
FAT: 23%

PROTEIN: 38%

FAT: 21%

CHICKEN AND DUCK

TURKEY AND RABBIT

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ: ПИЛЕ. С ВИСОКО
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАТКА. ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ: ПУЙКА И ЗАЕК.
ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ХРАНЕНЕ ЗА КОТКИ

Пръчките от месо като лакомство за котки съдържат 95% месо
(включително 33% пилешко, 15 % патешко), комплекс от витамини
A, E, D3 и таурин. Тауринът поддържа сърдечната функция и доброто
зрение и е жизнено важна амино киселина, която не се синтезира от
организма на котката. Беззърнените лакомства са наравени без да се
използва захар, соя, изкуствени аромати и оцветители. За максимално
запазване на свежестта на продукта всяка пръчка е пакетирана в
отделен метализиран пакет. Лесно се разделят на по-малки порции и се
използват за котки от 6 месеца нагоре.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (95 %, с 30 % от пиле и 15 % от
патка), минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 38 %, сурови мазнини – 23 %,
сурова пепел – 7,5 %, сурови влакнини – 1,0 %, влага – 27 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, таурин.

Пръчките от месо като лакомство за котки съдържат 95% месо
(включително 32% пуешко, 4 % заешко), комплекс от витамини A, E, D3
и таурин. Тауринът поддържа сърдечната функция и доброто зрение и е
жизнено важна амино киселина, която не се синтезира от организма на
котката. Беззърнените лакомства са наравени без да се използва захар,
соя, изкуствени аромати и оцветители. За максимално запазване на
свежестта на продукта всяка пръчка е пакетирана в отделен метализиран
пакет. Лесно се разделят на по-малки порции и се използват за котки от
6 месеца нагоре.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (95%, с 32 % от пуйка и 4 % от заек),
минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 38 %, сурови мазнини – 21 %,
сурова пепел – 7,5 %, сурови влакнини – 1,7 %, влага – 27 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, таурин.

ЛАКОМСТВА ЗА КОТКИ
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Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
80 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

SLICES WITH

28

80 g

5%

CHICKEN AND VEAL in jelly

PROTEIN: 8,5% FAT:

SLICES WITH

5%

RABBIT AND TURKEY in gravy

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «ПАРЧЕТА С ПИЛЕ И ТЕЛЕ В ЖЕЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «ПАРЧЕТА СЪС ЗАЕК И ПУЙКА В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ

Премиалната консервирана храна съдържа 80% месо и месни съставки
във всяка бройка (включително 27 % пилешко и 9 % телешко).
Комбинацията от любими аромати има перфектен вкус дори и за найвзискателните котки. Порцията е обогатена с комплекс от Omega 3 +
Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина и също формулата ІNTEGRAMIX за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните
любимци.
СЪСТАВ: 80 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително пилешко 27 %, телешко 9 %, зърнени култури, минерали,
растителни протеинови екстракти, масла и мазнини (масло от сьомга
0,22 %), плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*
джинджифил * 0,005 %. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин 8,5 %,
сурови масла и мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %,
влажност 82 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини
0,1 %, омега-6 мастни киселини 0,35 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ
(калорийност) 100 г на храна: 347,43 кДж (83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, В5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 80% месо и месни съставки във
всяка бройка (включително 9 % заешко и 9 % пуешко). Комбинацията
от любими аромати и специалната рецепта на соса имат перфектен вкус
дори и за най-взискателните котки. Порцията е обогатена с комплекс
от Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина и също
формулата ІNTEGRAMIX за цялостна подкрепа на здравето и имунитета
на домашните любимци.
СЪСТАВ: 80 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително заешко 9 %, пуешко 9 %, зърнени култури, растителни
протеинови екстракти, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга
0,22 %), плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*
джинджифил * 0,005 %. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин 8,5 %,
сурови масла и мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %,
влажност 82 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини
0,1 %, омега-6 мастни киселини 0,3 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ
(калорийност) 100 г на храна: 347,43 кДж (83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, В5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
80 g
PROTEIN: 8,5% FAT:

80 g

5%

ATLANTIC AND BALTIC
HERRING in jelly

PROTEIN: 8,5% FAT:

SLICES WITH

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «ХАПКИ С ХЕРИНГА (АТЛАНТИЧЕСКА
И БАЛТИЙСКА) В ЖЕЛЕ». ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ
Премиалната мокра храна съдържа 83 % риба и месни съставки във всяка
бройка (включително 9,5 % телешко). Комбинацията от любими аромати
има перфектен вкус дори и за най-взискателните котки. Порцията е
обогатена с комплекс от Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и блестяща
козина и също формулата ІNTEGRAMIX за цялостна подкрепа на здравето и
имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 65 % от месо и продуктите от животински произход на парчета, риба
и рибни субпродукти (9 % атлантическа херинга, 9 % - парченца балтийска
херинга), зърнени култури, растителни протеинови екстракти, минерали,
захар, плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*,масла
и мазнини (масло от сьомга 0,08 %), джинджифил* 0,005 %. АНАЛИТИЧНИ
СЪСТАВКИ: суров белтък 8,5 %, сурови мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %,
сурови фибри 0,3 %, влага 82 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни
киселини 0,18 %, омега-6 мастни киселини 0,35 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ
(калорийност) 100 г на храна: 377,77 кДж (90,29 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, В5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

SLICES WITH

5%

VEAL in vegetable gravy

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «ПАРЧЕТА С ТЕЛЕ В ЗЕЛЕНЧУКОВ
СОС». ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
ЗА ВЪЗРАСТНИ КОТКИ
Премиалната консервирана храна съдържа 80% месни съставки във
всяка бройка (включително 9,5 % телешко). Комбинацията от любими
аромати и специалния зеленчуков сос имат перфектен вкус дори и за
най-взискателните котки. Порцията е обогатена с комплекс от Omega 3 +
Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина и също формулата ІNTEGRAMIX
за цялостна подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
СЪСТАВ: 80% от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително телешко 9,5%, зърнени култури, зеленчуци 3,5% (домати*
0,11%, моркови**), растителни протеинови екстракти, минерали, масла
и мазнини (масло от сьомга 0,21%), плодове (банан 0,1%, глог 0,03%)*,
джинджифил * 0,005%. АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин 8,5 %,
сурови масла и мазнини 5 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,3 %,
влажност 82 %, калций 0,35 %, фосфор 0,3 %, омега-3 мастни киселини
0,1 %, омега-6 мастни киселини 0,33 %. ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ
(калорийност) 100 г на храна: 347,43 кДж (83,04 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, B1, В5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи и аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
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АСОРТИМЕНТ ДЛЯ СОБАК
ПРОДУКТОВА ГАМА ЗА КУЧЕТА
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КОРМ ДЛЯ КОШЕК

PUPPIES ALL BREEDS
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА МАЛКИ КУЧЕНЦА
ОТ ВСИЧКИ ПОРОДИ. «С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ
НА ПИЛЕ». ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

9,5 mm
9,5 mm

PROTEIN: 30%

FAT: 16%

400 g

2 kg

Специална формула
за растеж и развитие

14 kg

Сухата премиална храна за всички породи съдържа месо като пръв
елемент на съдържанието и е със специална формула за растеж с
високо съдържание на пилешко (30%) за здравословен растеж през
първите 12 месеца от живота. Порцията е обогатена с комплекс
от Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина и също
формулата ІNTEGRAMIX за цялостно поддържане на здравето и
имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
антиоксиданти.

СЪСТАВ: брашно от пиле 30 %, ориз, царевица, пшеница, царевичен глутен,
мазнини от домашни птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран
животински, цвеклова каша, минерали, сьомгово масло 0,5 %, бирена мая,
ленено семе 0,4 %,банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил*
0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 30 %, сурови мазнини 16 %, суров
пепел 6,2 %, сурови влакнини 2,2 %, калций 1,3 %, фосфор 1 %, омега-3 мастни
киселини 0,38 %, омега-6 мастни киселини 3,48 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 613,94 кДж (385,74 ккал).

КОРМ ДЛЯ СОБАК
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PUPPIES LARGE BREEDS
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА МАЛКИ КУЧЕНЦА
ОТ ЕДРИТЕ ПОРОДИ «ПИЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА
Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
Специална формула
за растеж и развитие

13 mm
13 mm

PROTEIN: 28%

FAT: 15%

14 kg

Сухата премиална храна за най-малките съдържа месо като пръв
елемент на съдържанието и е със специална формула за растеж с
високо съдържание на пилешко (29 %), хондроитин и глюкозамин
за здрави стави на кученцата от едри породи (с тегло от 25 до 90 кг)
през първите 12 месеца от живота. Порцията е обогатена с комплекс
от Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина и също
формулата ІNTEGRAMIX за цялостно поддържане на здравето и
имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин, B6,
фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, цинк, мед, селен,
глюкозамин хидрохлорид, хондроитин сулфат, антиоксиданти.
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КОРМ ДЛЯ СОБАК

Глюкозамин и хондроитин

СЪСТАВ: брашно от пиле 29 %, царевица, ориз, пшеница, мазнини от домашни
птици (с добавени токофероли), царевичен глутен, протеин хидролизиран
животински, цвеклова каша, минерали, сьомгово масло 0,5 %, бирена мая,
ленено семе 0,4 %, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил*
0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 28 %, сурови мазнини 15 %, суров
пепел 6,2 %, сурови влакнини 2,3 %, калций 1,3 %, фосфор 1 %, омега-3 мастни
киселини 0,37 %, омега-6 мастни киселини 3,36 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 607,79 кДж (384,27 ккал).

ADULT SMALL BREEDS
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА ДРЕБНИ ПОРОДИ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

8 mm
8 mm

PROTEIN: 26%

FAT: 14%

2 kg

14 kg

Сухата премиална храна съдържа месо като пръв елемент
на съдържанието, добре балансираната формула е с високо
съдържание на пилешко (29 %), и е много вкусна за кучетата от
малки породи с тегло до 10 кг и по-големи от 1 година. Порцията
е обогатена с комплекс от Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и
блестяща козина и също формулата ІNTEGRAMIX за цялостно
поддържане на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
антиоксиданти.

СЪСТАВ: брашно от пиле 29 %, ориз, царевица, ечемик, мазнини от домашни
птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински,
царевичен глутен, цвеклова каша, минерали, сьомгово масло 0,5 %,
ленено семе 0,5 %, бирена мая, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %,
джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 26 %, сурови мазнини 14 %, суров
пепел 6,3 %, сурови влакнини 2,2 %, калций 1,3 %, фосфор 1 %, омега-3 мастни
киселини 0,38 %, омега-6 мастни киселини 3,02 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (Калорийност) 100 г на храна:
1 586,87 кДж (379,27 ккал).

КОРМ ДЛЯ СОБАК
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ADULT MEDIUM BREEDS
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА СРЕДНИ ПОРОДИ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

Съдържание на месо №1
24,5 mm
11,5 mm

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

13 mm
13 mm

PROTEIN: 24%

FAT: 13%

2 kg

14 kg

Сухата премиална храна съдържа месо като първа съставка в
съдържанието, балансираната комбинация от протеини и мазнини
е 24/13 и има чудесен вкус за средна порода кучета с тегло от 11
до 25 кг и по-големи от 1 година. Порцията е обогатена с комплекс
от Omega 3 + Omega 6 за здрава кожа и блестяща козина и също
формулата ІNTEGRAMIX за цялостно поддържане на здравето и
имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
антиоксиданти.
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СЪСТАВ: брашно от пиле 28 %, ориз, царевица, ечемик, мазнини от домашни
птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински, цвеклова
каша, минерали, ленено семе 0,52 %, сьомгово масло 0,5 %, бирена мая,
банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 24 %, сурови мазнини 13 %, суров
пепел 6,3 %, сурови влакнини 2,2 %, калций 1,3 %, фосфор 1 %, омега-3 мастни
киселини 0,36 %, омега-6 мастни киселини 2,79 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (КАЛОРИЙНОСТ) 100 Г НА ХРАНА:
1 564,36 кДж (373,89 ккал).

ADULT LARGE BREEDS
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА ЕДРИТЕ ПОРОДИ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
20,5 mm
15,5 mm

PROTEIN: 25%

FAT: 12%

Глюкозамин и хондроитин

14 kg

Сухата премиална храна съдържа месо като първа съставка в
съдържанието, хондроитин и глюкозамин за здрави стави на
кучетата от големи породи с тегло от 25 до 90 кг и по-големи от 1
година. Порцията е обогатена с комплекс от Omega 3 + Omega 6
за здрава кожа и блестяща козина и също формулата ІNTEGRAMIX
за цялостно поддържане на здравето и имунитета на домашните
любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
глюкозамин хидрохлорид, хондроитин сулфат, антиоксиданти.

СЪСТАВ: брашно от пиле 30 %, ориз, царевица, ечемик, мазнини от домашни
птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран животински, цвеклова
каша, минерали, ленено семе 0,53 %, сьомгово масло 0,5 %, бирена мая,
банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 25 %, сурови мазнини 12 %, суров
пепел 6,4 %, сурови влакнини 2,2 %, калций 1,32 %, фосфор 1 %, омега-3
мастни киселини 0,36 %, омега-6 мастни киселини 2,61 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 544,94 кДж (369,25 ккал).
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LAMB & RICE
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «АГНЕ И ОРИЗ» ЗА
ПОРАСНАЛИ КУЧЕТА ОТ ВСИЧКИ ПОРОДИ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

16,5 mm

8 mm

PROTEIN: 22%

FAT: 12%

2 kg

14 kg

Сухата премиална храна съдържа хипоалергична формула
базирана на диетично агнешко месо и ориз, които елиминират
повечето причини за алергични реакции. Порцията не съдържа
царевица, пшеница, изкуствени оцветители и аромати и поради
тази причина е идеална за кучета от всички породи по-големи от 1
година, които са предразположени към алергии.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
антиоксиданти.

36

КОРМ ДЛЯ СОБАК

Хипоалергична формула

СЪСТАВ: брашно от агне 26 %, ориз 26 %, кафявият ориз не по-малко от 4
%, ечемик, мазнини от домашни птици (с добавени токофероли), протеин
хидролизиран животински, бирена мая, цвеклова каша, ленено семе 1,09 %,
минерали, сьомгово масло 0,5 %, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %,
джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 22 %, сурови мазнини 12 %, суров
пепел 7,2 %, сурови влакнини 2,5 %, калций 1,6 %, фосфор 1,1 %, омега-3
мастни киселини 0,41 %, омега-6 мастни киселини 2,46 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 503,81 кДж (359,42 ккал).

LAMB & RICE
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «АГНЕ И ОРИЗ»
ЗА ПОРАСНАЛИ КУЧЕТА ОТ ДРЕБНИ ПОРОДИ.
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
14,8 mm
5,5 mm

PROTEIN: 23%

FAT: 12%

900 g

Хипоалергична формула

14 kg

Сухата премиална храна съдържа хипоалергична формула
базирана на диетично агнешко месо и ориз, които елиминират
повечето причини за алергични реакции. Порцията не съдържа
царевица, пшеница, изкуствени оцветители и аромати и поради
тази причина е идеална за кучета от малки породи с тегло до 10кг
и по-големи от 1 година, които са предразположени към алергии.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
антиоксиданти.

СЪСТАВ: брашно от агне 26 %, ориз 25 %, кафявият ориз (не по-малко от 4
%), ечемик, мазнини от домашни птици (с добавени токофероли), протеин
хидролизиран животински, бирена мая, цвеклова каша, ленено семе 1,09 %,
минерали, сьомгово масло 0,5 %, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %,
джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 23 %, сурови мазнини 12 %, суров
пепел 7,2 %, сурови влакнини 2,2 %, калций 1,6 %, фосфор 1,2 %, омега-3
мастни киселини 0,41 %, омега-6 мастни киселини 2,45 %. %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна::
1 521,97 кДж (363,76 ккал).

КОРМ ДЛЯ СОБАК
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ACTIVE
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «АКТИВ».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ
АКТИВНИ КУЧЕТА ОТ ВСИЧКИ ПОРОДИ

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
16,5 mm

8 mm

PROTEIN: 30%

FAT: 15%

2 kg

14 kg

Сухата премиална храна съдържа месо като първа съставка в
съдържанието, високо съдържание на протеини 30% и мазнини
15%, за да задоволи големите енергийни нужди на активните
и спортуващи кучета от всички породи по-големи от 1 година.
Порцията е обогатена с комплекс от Omega 3 + Omega 6 за здрава
кожа и блестяща козина и също формулата ІNTEGRAMIX за цялостно
поддържане на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
антиоксиданти.
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Задоволява високите енергийни
изисквания

СЪСТАВ: брашно от пиле 25 %, ориз, пшеница, царевичен глутен, царевица,
мазнини от домашни птици (с добавени токофероли), протеин хидролизиран
животински, цвеклова каша, минерали, сьомгово масло 0,5 %, бирена мая,
ленено семе 0,35 %, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил*
0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 30 %, сурови мазнини 15 %, суров
пепел 6,7 %, сурови влакнини 2,2 %, калций 1,4 %, фосфор 1,1 %, омега-3
мастни киселини 0,36 %, омега-6 мастни киселини 3,28 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 606,4 кДж (383,94 ккал).

LIGHT
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «КОНТРОЛ НА ТЕГЛО».
ПЪЛНОЦЕННА СУХА ХРАНА ЗА ПОРАСНАЛИ КУЧЕТА
ОТ ВСИЧКИ ПОРОДИ

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
15 mm

15 mm

PROTEIN: 24%

FAT:

8%

900 g

Помага за контрол на теглото

14 kg

Премиалната суха храна помага за поддържане на теглото чрез
намаленото съдържание на мазнини (8%) за затлъстели кучета и
възрастни кучета със заседнал начин на живот. Порцията съдържа
месо като първа съставка в съдържанието и L-карнитин, който
поддържа сърцето здраво и превръща тлъстините в енргия.
ДОБАВКИ: A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат, ниацин,
B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4, E8,
L-карнитин хидрохлорид, антиоксиданти.

СЪСТАВ: брашно от пиле 28 %, царевица, ориз, ечемик, протеин
хидролизиран животински, фибри от цвекло, мазнини от домашни птици (с
добавени токофероли), минерали, ленено семе 0,55 %, сьомгово масло 0,5 %,
бирена мая, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 24 %, сурови мазнини 8 %, суров
пепел 6,1 %, сурови влакнини 2,3 %, калций 1,25 %, фосфор 1 %, омега-3
мастни киселини 0,32 %, омега-6 мастни киселини 1,84 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 467,29 кДж (350,69 ккал).

КОРМ ДЛЯ СОБАК
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SCOUT
CLUB 4 PAWS ПРЕМІУМ «СКАУТ». ПЪЛНОЦЕННА
СУХА ХРАНА ЗА ПОРАСНАЛИ РАБОТНИ КУЧЕТА
ОТ СРЕДНИ И ЕДРИ ПОРОДИ
Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
Глюкозамин и хондроитин

22 mm

13 mm

32
21

Формула „ВИСОКА ЕНЕРГИЯ”
за работни кучета
L-карнитин

PROTEIN: 32%

FAT: 21%

5 kg

14 kg

В сътрудничество с треньорите на кучета CLUB 4 PAWS създадоха
уникална формула ВИСОКА ЕНЕРГИЯ с високо съдържание на протеин
(32%) и мазнини (21%), които задоволяват голямата нужда от калории,
издръжливост, внимание и големия капацитет за работа активните
работни кучета. Сухата храна съдържа хондроитин и глюкозамин
за здрави стави и кости, L-карнитин за поддържане на сърцето при
големи натоварвания. Сухата храна за работни кучета е подходяща
за възрастни кучета от средни и едри породи с тегло от 10 до 90 кг, за
работни кучета и за хранене по време на студени периоди.
ДОБАВКИ: L-карнитин, A, D3, E, K3, B1, B2, D-калциев пантотенат,
ниацин, B6, фолиева киселина, B12, биотин, холин хлорид, E6, E4,
антиоксиданти.
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СЪСТАВ: брашно от пиле 32 %, царевица, мазнини от домашни птици (с
добавени токофероли), царевичен глутен, ориз, протеин хидролизиран
животински, цвеклова каша, минерали, сьомгово масло 0,83 %, целулоза,
бирена мая, банан* 0,23 %, домат* 0,2 %, глюкозамин хидрохлорид (320 мг/кг),
хондроитин сулфат (160 мг/кг), глог* 0,065 %, джинджифил* 0,01 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 32 %, сурови мазнини 21 %, суров
пепел 6,4 %, сурови влакнини 2,5 %, калций 1,3 %, фосфор 0,74 %, омега-3
мастни киселини 0,5 %, омега-6 мастни киселини 4,3 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
1 718,79 кДж (410,8 ккал).

Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина
Специална формула
за растеж и развитие
100 g
PROTEIN:

100 g

8%

FAT:

7%

PROTEIN:

8%

FAT:

7%

WITH CHICKEN in jelly

WITH TURKEY in gravy

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА КУЧЕНЦА»C ПИЛЕ В ЖЕЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ЗА КУЧЕНЦА «С ПУЙКА В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА

Мократа премиална храна за малки кученца от всички породи съдържа
73% месо и месни съставки и специална формула за растеж с високо
съдържание на пилешко (25%) за здравословен растеж през първите 12
месеца от живота.
СЪСТАВ: 73% 73 % от месо и продуктите от животински произход на
парчета, включително пилешко 25 %, зърнени култури, масла и мазнини
(масло от сьомга 0,21 %), минерали, растителни протеинови екстракти,
плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*,
джинджифил* 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8 %, суров мазнин 7 %, сурова
пепел 2 %, сурови влакнини 0,5 %, влажност 80 %, калций 0,3 %, фосфор
0,25 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни киселини 0,92 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна: 417,76 кДж
(99,85 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, В1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи, аминокиселини.

Премиалната мокра храна за кученца от всички породи съдържа
78% месо и месни съставки и специална формула за растеж с високо
съдържание на пуешко (25%) за здравословен растеж през първите 12
месеца от живота.
СЪСТАВ: 78 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително пуешко 25 %, зърнени култури, масла и мазнини (масло от
сьомга 0,2 %), минерали, растителни протеинови екстракти, плодове (банан
0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*, джинджифил * 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 8 %, сурови мазнини 7 %,
сурова пепел 1,8 %, сурови влакнини 0,35 %, влажност 79 %, калций
0,35 %, фосфор 0,28 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни
киселини 0,88 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна: 443,17 кДж
(105,92 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, В1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи, аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ СОБАК
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Съдържание на месо №1
Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

100 g
PROTEIN:

42

100 g

7%

FAT:

4%

PROTEIN:

7%

FAT:

4%

WITH LAMB in gravy

WITH CHICKEN in jelly

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «С АГНЕШКО В СОС».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
ЗА ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «C ПИЛЕ В ЖЕЛЕ».
ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА ХРАНА
ЗА ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

Премиалната мокра храна съдържа 80% месо и месни съставки в
апетитно желе, които са много вкусни за кучета от малки породи с
тегло до 10 кг и по-големи от 1 година.
СЪСТАВ: 80 % от месо и продуктите от животински произход на
парчета, включително агнешко 9 %, зърнени култури, растителни
проетинови екстракти, минерали, масла и мазнини (масло от сьомга
0,21 %), плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*,
джинджифил*0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 7 %, сурови мазнини 4 %,
сурова пепел 2,5 %, сурови фибри 0,5 %, влажност 82 %, калций 0,32
%, фосфор 0,26 %, омега-3 мастни киселини 0,06 %, омега-6 мастни
киселини 0,19 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
319,66 кДж (76,4 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, В1, B5, D-калциев пантотенат, фолиева киселина,
холин хлорид, микроелементи, аминокиселини.

Премиалната мокра храна съдържа 80% месо и месни съставки в
апетитно желе, които са много вкусни за кучета от малки породи с
тегло до 10 кг и по-големи от 1 година.
СЪСТАВ: 80 % от месо и продуктите от животински произход на
парчета, включително пилешко 34 %, зърнени култури, минерали,
растителни проетинови екстракти, масла и мазнини ( масло от сьомга
0,22 %), плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*,
джинджифил * 0,005 %.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров белтък 7 %, сурови масла и мазнини
4 %, сурова пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,5 %, влажност 82 %, калций
0,32 %, фосфор 0,26 %, омега-3 мастни киселини 0,1 %, омега-6 мастни
киселини 0,24 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
320,49 кДж (76,6 ккал).
ДОБАВКИ: D3, E, В1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи, аминокиселини.

КОРМ ДЛЯ СОБАК

SLICES WITH DUCK
AND TURKEY in gravy
CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ «ПАРЧЕТА СЪС ПАТИЦА
И ПУЙКА В СОС». ПЪЛНОЦЕННА КОНСЕРВИРАНА
ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

Съдържание на месо №1

Поддържа здрава кожа
и лъскава козина

PROTEIN:

7%

FAT:

4%

85 g

Премиалната мокра храна съдържа 81% месо и месни съставки.
Комбинацията от любими аромати и специалната рецепта на соса
са много вкусни за кучета от малки породи. Порцията е обогатена
с комплекс от Omega 3 + Omega 6 мастни киселини за здрава кожа
и лъскава козина и също формулата ІNTEGRAMIX за цялостна
подкрепа на здравето и имунитета на домашните любимци.
ДОБАВКИ: D3, E, В1, B5, фолиева киселина, холин хлорид,
микроелементи, аминокиселини.

СЪСТАВ: 81 % от месо и продуктите от животински произход на парчета,
включително 9 % патица 9 % пуешко, зърнени култури, масла и мазнини
( масло от сьомга 0,21 %), минерали, растителни проетинови екстракти,
плодове (банан 0,1 %, глог 0,03 %)*, зеленчуци (домати 0,11 %)*,
джинджифил*0,005 %.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КОРМА: суров белтък 7 %, сурови мазнини 4 %, сурова
пепел 2,5 %, сурови влакнини 0,5 %, влажност 82 %, калций 0,32 %, фосфор
0,26 %, омега-3 мастни киселини 0,05 %, омега-6 мастни киселини 0,16 %.
ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ЦЕННОСТ (калорийност) 100 г на храна:
319,66 кДж (76,4 ккал).

КОРМ ДЛЯ СОБАК

43

До 92% съдържание
на месо и риба
Комплекс витамини A, E, D3

L-карнитин
Без захар, соя
и зърнени храни

12 g
PROTEIN: 35%

44

FAT: 22%

PROTEIN: 33%

12 g
FAT: 23%

SALMON

BEEF

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ ЗА КУЧЕТА
С ЧУВСТВИТЕЛНО ХРАНОСМИЛАНЕ: СЬОМГА.
ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА

CLUB 4 PAWS МЕСНА ПРЪЧКА ПРЕМИУМ: ГОВЕЖДО.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ХРАНЕНЕ ЗА КУЧЕТА.
ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА

Месните пръчки като лакомство за кучета съдържат 92% месо и
риба (включително 31% сьомга) и комплекс от витамини A, E, D3
и L-карнитин. Лакомствата са направени без се използват зърнени
култури, захар, соя, изкуствени аромати и оцветители. За да се запази
максимално свежестта на продукта всяка пръчка е опакована в отделно
метализирано пликче. Лакомствата могат да бъдат перфектната
награда при изпълнение на команди при разходка или на екскурзия,
както и за лека закуска между храненията.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (61 %), риба и рибни ингридиенти (а
именно 31 % от сьомга), минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 35 %, сурови мазнини – 22 %,
сурова пепел – 8,5 %, сурови влакнини – 3,0 %, влага – 30 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, L-карнитин.

Месните пръчки като лакомство за кучета съдържат 90% съдържание
на месо (включително 29% говеждо) и комплекс от витамини A, E, D3
и L-карнитин. Лакомствата са направени без се използват зърнени
култури, захар, соя, изкуствени аромати и оцветители. За да се запази
максимално свежестта на продукта всяка пръчка е опакована в отделно
метализирано пликче. Лакомствата могат да бъдат перфектната
награда при изпълнение на команди при разходка или на екскурзия,
както и за лека закуска между храненията.
СЪСТАВ: месо и месни ингридиенти (90 %, а именно 29 % от говеждо
месо), минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 33 %, сурови мазнини – 23 %,
сурова пепел – 7,5 %, сурови влакнини – 3,0 %, влага – 30 %.
ДОБАВКИ: А, D3, Е, L-карнитин.

ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА

Почиства зъбите
по време на дъвчене

Намалява зъбния камък

77 g
PROTEIN: 17%

117 g
FAT:2,5%

PROTEIN: 17%

FAT:2,5%

DENTAL STICKS

DENTAL STICKS

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ДЕНТАЛ СТИКС:
ПРЪЧКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА ПОРАСНАЛИ КУЧЕТА

CLUB 4 PAWS ПРЕМИУМ ДЕНТАЛ СТИКС:
ПРЪЧКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА ПОРАСНАЛИ КУЧЕТА

В генетичния код на всяко куче е заложено дъвченето. Затова сме
създали специална категория лакомства за кучета. Денталните пръчки
CLUB 4 PAWS ефективно помагат за поддържането на оралното здраве,
благодарение на съставките, специалните форми и текстура, които
чистят натрупаната плака и намаляват образуването на зъбен камък.
Във всеки пакет има 3 пръчки. Денталните пръчки са най-ефективни
когато се дават всеки ден. Умерената им твърдост ги прави идеални
за кучета, които не могат да се справят с твърдите лакомства поради
проблеми със зъбите или напреднала възраст. Превъзходният вкус и
аромат правят пръчките идеални лакомства. Висококачествен продукт
произведен в Европа.
СЪСТАВ: продукти на преработване на растения, зърнени, месо и
месни ингридиенти (8% от птици), екстракти на растителни белтъци,
минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 17 %, сурови мазнини – 2,5
%, сурова пепел – 7,0 %, сурови влакнини – 2,0 %, влага – 19 %.

В генетичния код на всяко куче е заложено дъвченето. Затова сме
създали специална категория лакомства за кучета. Денталните пръчки
CLUB 4 PAWS ефективно помагат за поддържането на оралното здраве,
благодарение на съставките, специалните форми и текстура, които
чистят натрупаната плака и намаляват образуването на зъбен камък.
Във всеки пакет има 3 пръчки. Денталните пръчки са най-ефективни
когато се дават всеки ден. Умерената им твърдост ги прави идеални
за кучета, които не могат да се справят с твърдите лакомства поради
проблеми със зъбите или напреднала възраст. Превъзходният вкус и
аромат правят пръчките идеални лакомства. Висококачествен продукт
произведен в Европа.
СЪСТАВ: продукти на преработване на растения, зърнени, месо и месни
ингридиенти (8% от птици), екстракти на растителни белтъци, минерали.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: суров протеин – 17 %, сурови мазнини – 2,5
%, сурова пепел – 7,0 %, сурови влакнини – 2,0 %, влага – 19 %.

ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
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GR.
Εισαγωγέας: ADP
ADP TRADE
TRADE IKE
IKE ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ
ΘΕΚΛΑΣ 37,
37,
GR. Εισαγωγέας:
ΑΓΙΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343,
15343, Τ:2106007050,
Τ:2106007050,
adptradegr@gmail.com
adptradegr@gmail.com
GR. Εισαγωγέας: ADP TRADE IKE ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 37,
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343, Τ:2106007050,
adptradegr@gmail.com
LB.
SLP «Tradeland»,
«Tradeland»,
Farah
building
45,
LB. SLP
«Tradeland»,Farah
Farahbuilding
building45,
45,
El helwe
helwe street
street 2,
2, monsif-jbeill.
monsif-jbeill. Lebanon.
Lebanon.
El
E-mail address:
address: order.tradeland@gmail.com
order.tradeland@gmail.com
E-mail
LB. SLP «Tradeland», Farah building 45,
El helwe street 2, monsif-jbeill. Lebanon.
EЕ. Maaletooja: E-mail
Tespi OÜ,
Tähesaju
23, Tallinn, 13917,
address:
order.tradeland@gmail.com
AM.
Ներմուծողը՝
“Փեթ Հաուս”
Հաուս” ՍՊԸ,
ՍՊԸ, ՀՀ,
ՀՀ, ք.
ք. Երևան,
Երևան,
AM. Ներմուծողը՝
“Փեթ
Estonia; reg n. 12346815;
Ադոնցի
18/2
:
Հեռ.
Ադոնցի
18/2 : Հեռ. +(374)44-50-60-35:
+(374)44-50-60-35:
tel. +3726006158,
www.lemmikloomatoit.ee.
pet.house.arm@gmail.com
pet.house.arm@gmail.com
AM. Ներմուծողը՝ “Փեթ Հաուս” ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան,
Ադոնցի 18/2 : Հեռ. +(374)44-50-60-35:
GE. ექსკლუზიურიpet.house.arm@gmail.com
დისრტრიბუტორი
AZ.
Idxalçı: Əsədov
Əsədovსაქართველოში:
Elçin Elman
Elman Azərbaycan
Azərbaycan
AZ.
Idxalçı:
Elçin
შპს “ზოოლაიფი Respublikası
+” თბილისი.Bakı
დ.გამრეკელის
ქ. 6/1
şəhəri.
rayonu.
Respublikası
Bakı
şəhəri. Xəzər
Xəzər
rayonu.
ტელ. +995 597 Türkan
93 11 87,
geozoolife@gmail.com
Qəsəbəsi,
tel:
Türkan
Qəsəbəsi,
tel: +994124596001/02.
+994124596001/02.
kormotechbaku@mail.ru
kormotechbaku@mail.ru
AZ. Idxalçı: Əsədov Elçin Elman Azərbaycan
Respublikası Bakı şəhəri. Xəzər rayonu.
Türkan
Qəsəbəsi,
tel: +994124596001/02.
HU. Importálja és
Forgalmazza:
Daxler
Kft.,
kormotechbaku@mail.ru
BG.
1081 Budapest, BG.
Kun Дистрибутор
u.4. fszt. 7. за
Дистрибутор
за България:
България:
1.
mail: info.daxler1@gmail.com.
1. “Водолей
“Водолей Инвест”
Инвест” ЕООД,
ЕООД, гр.
гр. Плевен,
Плевен, ул. Ильо
Войвода,
местностместност
Чайра, №Чайра,
18, ид.номер
ул.
Ильо
№
ул.
Ильо Войвода,
Войвода,
местност
Чайра,
№ 18,
18, ид.номер
ид.номер
Тел 0888
114645916.
тел
601197.
114645916.
тел
0888
601197. v_romanov@mail.bg;
v_romanov@mail.bg; 2.
2.
BG. Дистрибутор
за България:
2.
“Дафори”
ЕООД.
Адрес:
Гр.
Пловдив,
Коматевско
“Дафори”
ЕООД,
гр.
Пловдив,
ул.
В.Априлов
“Дафори”
ЕООД, гр. Пловдив,
ул.
В.Априлов 163,
163,
“Водолей
ЕООД,
гр.Siguldas
Плевен,
LV. Іmportētājs:1.
SIA
“Pet
LifeИнвест”
Trading”,
Latvija,
шосе,
местност
Динките
327,
№
5.
Телефон:
тел:
032
940
357,
dafor77@abv.bg,
www.petsbg.com.
тел:Ильо
032 940
357, dafor77@abv.bg,
Войвода,
местност
Чайра,www.petsbg.com.
№ 18, ид.номер
novads, Sigulda,ул.
Ķipari, Viršu
iela 357;
34,
LV
2150,
Шоурум:
32 940
359
877 543 230
114645916.
тел 0888 601197. v_romanov@mail.bg; 2.
reģistrācijas numurs
50103667431,
Доставки: +359 877 011 200
“Дафори”PVD
ЕООД,
гр. Пловдив, ул. В.Априлов 163,
telefons +371 29622969.
Nr
www.dafor.bg
CZ.
Dodavatel
pro059184.
ČR: Brodský
Brodský s.r.o.,
s.r.o.,www.petsbg.com.
Praha-Kobylisy,
CZ.
pro
ČR:
Praha-Kobylisy,
тел:Dodavatel
032 940 357,
dafor77@abv.bg,
office@dafor.bg
Famfulíkova
1133/14,
Famfulíkova 1133/14, PSČ
PSČ 182
182 00.
00. IČO
IČO 27077144.
27077144.
Česká
Česká Republika,
Republika, tel.
tel. +420
+420 608
608 503
503 072
072
e-mail:
dbrodsky@email.cz;
e-mail:
dbrodsky@email.cz;
LT. Importuotojas:
KORMOTECH,
g.2, Praha
CZ.UAB
Praha-Kobylisy,
Dodavatel
pro ČR:Pazangos
Brodský s.r.o.,
8, Kobylisy,
Registrační
číslo
provozu:
CZ 802044-01
Registrační
číslo
provozu:
LT-57237 Kedainiai,
Lithuania.
Informacija
Famfulíkova
1133/14,
PSČCZ
182802044-01
00. IČO 27077144.
27077144
telefonu 8347 Česká
44199,Republika,
nususkundimai
ir pageidavimai
tel. +420
608 503 072
telefonu +380970503603;
e-mail: info@kormotech.lt
e-mail: dbrodsky@email.cz;
dbrodsky@email.cz
Registrační číslo provozu: CZ 802044-01
PL. Importer: U.P.Synteza Sp.z o.o., 35-205
Rzeszów, ul.Warszawska 27,
ДИСТРИБ’ЮТОРИ
46 ДИСТРИБУТОРИ
e-mail:
upsynteza@o2.pl, tel. +48178600838
ДИСТРИБ’ЮТОРИ

EЕ.
Maaletooja: Tespi
Tespi OÜ,
OÜ, Tähesaju
Tähesaju 23,
23, Tallinn,
Tallinn, 13917,
13917,
EЕ. Maaletooja:
Estonia;
Estonia; reg
reg n.
n. 12346815;
12346815;
tel.
tel. +3726006158,
+3726006158, www.lemmikloomatoit.ee.
www.lemmikloomatoit.ee.
EЕ. Maaletooja: Tespi OÜ, Tähesaju 23, Tallinn, 13917,
Estonia; reg n. 12346815;
tel. +3726006158, www.lemmikloomatoit.ee.
GE. ექსკლუზიური
ექსკლუზიური დისრტრიბუტორი
დისრტრიბუტორი საქართველოში:
საქართველოში:
GE.
შპს
შპს “ზოოლაიფი
“ზოოლაიფი +”
+” თბილისი.
თბილისი. დ.გამრეკელის
დ.გამრეკელის ქ.
ქ. 6/1
6/1
ტელ.
ტელ. +995
+995 597
597 93
93 11
11 87,
87, geozoolife@gmail.com
geozoolife@gmail.com
GE. ექსკლუზიური დისრტრიბუტორი საქართველოში:
შპს “ზოოლაიფი +” თბილისი. დ.გამრეკელის ქ. 6/1
BY. Импортер
Беларусь:
ტელ.
+995 597 в93Республику
11 87, geozoolife@gmail.com
HU.
Importálja és
és Forgalmazza:
Forgalmazza: Daxler
Daxler Kft.,
Kft.,
HU.
Importálja
ЧТПУП
«Альпака-Бел»,
Республика Беларусь,
1081
Budapest,
Kun
u.4.
fszt.
7.
1081
Budapest,
u.4. fszt.
7.
Брестская
обл.,Kun
г.Брест,
224013,
бульвар Шевченко
mail:
info.daxler1@gmail.com.
mail:
info.daxler1@gmail.com.
Kun
fszt.
7. mail: info.daxler1@gmail.com.
6/1,u.4.
к.
40,
т./ф.:+375162432732;
Nyilvántartási
reg.
szám: HU
20 Daxler
5 00011
e-mail:
sales@zoobel.by,
сайт:
www.alpaka.by
HU.
Importálja
és Forgalmazza:
Kft.,
1081 Budapest, Kun u.4. fszt. 7.
mail:Іmportētājs:
info.daxler1@gmail.com.
LV.
Іmportētājs:
SIA “Pet
“Pet Life
Life Trading”,
Trading”, Latvija,
Latvija, Siguldas
Siguldas
LV.
SIA
novads,
Sigulda,
Viršu
34, LV
novads,
Sigulda, Ķipari,
Ķipari,
Viršu iela
iela
LV 2150,
2150,
MD. Importator:
1. Moldova,
SRL 34,
«ANIPLAN»,
reģistrācijas
numurs 50103667431,
reģistrācijas
Bd. Belinski,numurs
2a., ap 50103667431,
2, MD-2008, Chișinău, Moldova,
telefons
+371
PVD
Nr
telefons
+371 29622969.
29622969.
PVDTrading”,
Nr 059184.
059184.
LV.
SIA “Pet Life
Latvija, Siguldas
tel.:Іmportētājs:
+37369676767,
novads,
Sigulda, Ķipari,
Viršu iela 34, LV 2150,
www.aniplan.md.
club4aniplan@mail.ru
reģistrācijas
numurs
50103667431,
2. SRL “Șerif”,
str. Șevcenco
81\11, or. Tiraspol, Moldova,
telefons
+371 29622969.
PVD Nr 059184.
LT.
Importuotojas:
UAB KORMOTECH,
KORMOTECH,
Pazangos g.2,
g.2,
LT.
Importuotojas:
UAB
Pazangos
LT-57237
LT-57237 Kedainiai,
Kedainiai, Lithuania.
Lithuania. Informacija
Informacija
telefonu
telefonu 8347
8347 44199,
44199, nususkundimai
nususkundimai ir
ir pageidavimai
pageidavimai
RO. Romania,
FOUR PAWSe-mail:
SRL, Tomesti,
str. Azaleei nr. 5,
telefonu
+380970503603;
info@kormotech.lt
telefonu
+380970503603;
e-mail:
info@kormotech.lt
LT.
Importuotojas:
UAB KORMOTECH,
Pazangos g.2,
LT-57237 Kedainiai, Lithuania. Informacija
CUI 39307540, J22/1150/2018. chicuion18@gmail.com
telefonu 8347 44199, nususkundimai ir pageidavimai
PL.
U.P.Synteza
o.o.,
35-205
telefonu
+380970503603;
e-mail:
PL. Importer:
Importer:
U.P.Synteza Sp.z
Sp.z
o.o.,info@kormotech.lt
35-205
Rzeszów,
Rzeszów, ul.Warszawska
ul.Warszawska 27,
27,
e-mail:
upsynteza@o2.pl,
tel.
+48178600838
e-mail: upsynteza@o2.pl, tel. +48178600838
SK.Importer:
Dovozca:
Urban Group
s.r.o.,
Škultetyho
Importer:
2. Extracell
Ingredients
Sp.
z o.o. 3030/1,
PL.
U.P.Synteza
Sp.z
o.o.,
35-205
83133/19.3,
04 Bratislava-Nové
SR, +421
905Poland
575 320
No.
SlowackiegoMesto,
Str. 33-100
Tarnow,
Rzeszów,
ul.Warszawska
27,
34 607
485 628
SI.
Uvoznik:
VETERINARSKA
AMBULANTA
BUBA D.O.O.
D.O.O.
e-mail:
upsynteza@o2.pl,
tel.AMBULANTA
+48178600838
SI.
Uvoznik:
VETERINARSKA
BUBA
Rožna dolina
dolina 5,
5, 1290.
1290. GROSUPLJE.
GROSUPLJE.
Rožna
TUZ.
01/7864-658
M 051
051
363
997, www.vet-buba.si
www.vet-buba.si
T
01/7864-658
M
363
997,
Destribyuter:
MCHJ
“Panda-vetservis”
O’zbekiston,
SI.
Uvoznik:
VETERINARSKA
AMBULANTA BUBA
D.O.O.
Toshkent,
sh.
+99897
741
64 65.
SI.
Uvoznik:
VETERINARSKA
AMBULANTA
BUBA D.O.O.
Rožna
dolina
5,Tel:
1290.
GROSUPLJE.
Rožna
dolina 5,M
1290.
GROSUPLJE.
Tsidikov71@inbox.ru
01/7864-658
051 363
997, www.vet-buba.si
T 01/7864-658 M 051 363 997, www.vet-buba.si
JO.
Insemination corp. 13110, Industrial area, Azzarka

BY. Импортер в Республику Беларусь:
BY.
Импортер
в Республику
Беларусь:
ЧТПУП
«Альпака-Бел»,
Республика
Беларусь,
BY. Импортер
в Республику
Беларусь:
BY. Импортер
в Республику
Беларусь:
ЧТПУП
«Альпака-Бел»,
Республика
Беларусь,
Брестская
обл.,
224013,
бульвар
Шевченко
Импортер
в г.Брест,
Республику
Беларусь:
BY.
ЧТПУП
«Альпака-Бел»,
Республика
Беларусь,
ЧТПУП
«Альпака-Бел»,
Республика
Беларусь,
Брестская
обл., г.Брест,
224013, бульвар
Шевченко
6/1,
к. 40,
т./ф.:+375162432732;
ЧТПУП
«Альпака-Бел»,
Республика
Беларусь,
Брестская
обл., г.Брест,
224013, бульвар
Шевченко
Брестская
обл., г.Брест,сайт:
224013,
бульвар Шевченко
6/1,
к. 40,
т./ф.:+375162432732;
e-mail:
sales@zoobel.by,
www.alpaka.by
Брестская
обл., г.Брест, 224013,
бульвар Шевченко
6/1, к. 40,
т./ф.:+375162432732;
6/1, к. 40,
т./ф.:+375162432732;
e-mail:
sales@zoobel.by,
сайт: www.alpaka.by
6/1,
к. 40,
т./ф.:+375162432732;
e-mail:
sales@zoobel.by,
сайт: www.alpaka.by
e-mail: sales@zoobel.by, сайт: www.alpaka.by
e-mail: sales@zoobel.by, сайт: www.alpaka.by

TR. KAYA PET DIS TICARET EVCIL HAYVAN VE MALZ.
TR.
KAYA
PET DIS
TICARET
EVCILSancaktar
HAYVAN VE
MALZ.
SAN.
LTD Safa
Mah.
(Fatih Cad.)
Cad.
TR. KAYA
PET DIS
TICARET
EVCIL HAYVAN VE
MALZ.
TR. KAYA
PET DIS
TICARET
EVCIL
HAYVAN
VE
MALZ.
SAN.
LTDSancaktepe,
Safa
Mah.
(Fatih
Cad.)
Sancaktar
Cad.
No:80/1,
34791,
Turkey.
Registration
PET DIS
TICARET
EVCIL
HAYVAN
VE
MALZ.
TR.
SAN.KAYA
LTD Safa
Mah.
(Fatih
Cad.)
Sancaktar
Cad.
SAN.
LTD
Safa
Mah.
(Fatih
Cad.)
Sancaktar
Cad.
No:80/1,
Sancaktepe,
34791,
Turkey.
Registration
number:
Tel: Cad.)
+90216
327
18 Cad.
82, No:80/1,
SAN.
LTD5350550617.
Safa Mah. (Fatih
Sancaktar
No:80/1,
Sancaktepe,
34791,
Turkey.
Registration
No:80/1,
Sancaktepe, 34791,
Turkey.
Registration
number:
5350550617.
Tel: +90216
327
18
82,
e-mail:
info@kayapet.com.tr
Sancaktepe,
34791, Turkey.
Registration
number:
No:80/1,
Sancaktepe,
34791,
Turkey.
Registration
number:
5350550617.
Tel: +90216
327
18
82,
number:info@kayapet.com.tr
5350550617. Tel: +90216 327 18 82,
e-mail:
5350550617.
Tel: +90216
18 82,
number:
5350550617.
Tel: 327
+90216
327 18 82,
e-mail:
info@kayapet.com.tr
e-mail: info@kayapet.com.tr
e-mail: info@kayapet.com.tr

MD. Importator: 1. Moldova, SRL «ANIPLAN»,
Importator:
SRL
«ANIPLAN»,
MD.
Importator:
1.
Moldova,
SRL Chișinău,
«ANIPLAN»,
Bd.
2a., 1.
apMoldova,
2, MD-2008,
Moldova,
MD.Belinski,
Importator:
1.
Moldova,
SRL «ANIPLAN»,
Bd. Belinski,
Belinski,
2a., 1.
apMoldova,
2, MD-2008,
MD-2008,
Chișinău,
Moldova,
MD.
Importator:
SRL Chișinău,
«ANIPLAN»,
Bd.
2a.,
ap
2,
Moldova,
tel.:
+37369676767,
MD.
Importator:
SRL Chișinău,
«ANIPLAN»,
Bd. Belinski,
2a., 1.
apMoldova,
2, MD-2008,
Moldova,
tel.:Belinski,
+37369676767,
Bd.
2a., ap
2, MD-2008, Chișinău, Moldova,
tel.:
+37369676767,
www.aniplan.md.
club4aniplan@mail.ru
Bd.
2a., ap
2, MD-2008, Chișinău, Moldova,
tel.:Belinski,
+37369676767,
www.aniplan.md.
club4aniplan@mail.ru
tel.:
+37369676767,
www.aniplan.md.
2.
SRL
“Șerif”, str. club4aniplan@mail.ru
Șevcenco 81\11, or. Tiraspol, Moldova,
tel.:
+37369676767,
www.aniplan.md.
club4aniplan@mail.ru
2. SRL
SRL “Șerif”,
“Șerif”, str.
str.club4aniplan@mail.ru
Șevcenco 81\11,
81\11, or.
or. Tiraspol,
Tiraspol, Moldova,
www.aniplan.md.
2.
Șevcenco
www.aniplan.md.
2. SRL “Șerif”, str. club4aniplan@mail.ru
Șevcenco 81\11, or. Tiraspol, Moldova,
Moldova,
Transnistria,
kireu@sheriff.md
2.
SRL “Șerif”,
str. Șevcenco
81\11, or. Tiraspol, Moldova,
2. SRL “Șerif”, str. Șevcenco 81\11, or. Tiraspol, Moldova,

LY. LLC “Tucan Company for import”. Addres :
LY.
LLC “Tucan
Company
for import”.
Addres
:
Aenzara
street 8,
Tripoli, Libya.
Telephone
number
LY.
LLC “Tucan
Company
for import”.
Addres
:
LLC «Alam
LY.
“Tucan
Company
for import”.
Addres
:
Aenzara
street Altoyor»
8,
Tripoli,
Libya.
Telephone
number
00218912120206,
ossamaelkouni@gmail.com
LY.
LLC “Tucan
Company
for import”.
Addres
:
Aenzara
street 8,
Tripoli,
Libya.
Telephone
number
ST. Tripoli
/ Abu-saleam,
Libya
Aenzara
street
8, Tripoli,
Libya. Telephone number
00218912120206,
ossamaelkouni@gmail.com
Aenzara
street 8, Tripoli,
Libya. Telephone number
00218912120206,
ossamaelkouni@gmail.com
+218927518453 (Mr.
Kheri)
00218912120206,
ossamaelkouni@gmail.com
00218912120206, ossamaelkouni@gmail.com
+218913909011 (Mr. Mohamed)

RO.
Romania, FOUR
FOUR PAWS
PAWS SRL,
SRL, Tomesti, str. Azaleei nr.
RO. Romania,
RO.
Romania,
FOUR PAWS
SRL, tel.
Tomesti,
str. 599
Azaleei
Tomesti,
str. Azaleei
nr. 5, IASI,
+40 755
915,nr.
RO.
Romania,
FOUR PAWS
SRL, Tomesti,
str. Azaleei
nr.
RO.
Romania, FOUR
PAWS SRL,chicuion18@gmail.com
Tomesti, str. Azaleei nr.
CUI
39307540,
J22/1150/2018.
fourpawsromania@gmail.com
RO.
Romania, FOUR
PAWS SRL, Tomesti, str. Azaleei nr.
CUI
39307540,
J22/1150/2018.
chicuion18@gmail.com
CUI 39307540,
39307540, J22/1150/2018.
J22/1150/2018 chicuion18@gmail.com
CUI
CUI 39307540, J22/1150/2018. chicuion18@gmail.com
CUI 39307540, J22/1150/2018. chicuion18@gmail.com

IT.
Healthy Pet
Pet di
di Yuriy
Yuriy Kolach,
Kolach, +393917631897,
+393917631897,
IT. Healthy
IT.
Healthy
Pet Finco
di Yuriy
Partita
Iva,
53
Campo
San
Partita
Iva, Via
Via
53Kolach,
Campo +393917631897,
San Martino
Martino
IT.
Healthy
Pet Finco
di Yuriy
Kolach,
+393917631897,
IT.
Healthy
Pet
di
Yuriy
Kolach,
+393917631897,
Partita
Iva,
Via
Finco
53
Campo
San Martino
35010
(PD)
Italia,
+393917631897,
35010
(PD)
Italia,
+393917631897,
IT.
Healthy
Pet
di Yuriy
Partita
Iva, Via
Finco
53Kolach,
Campo +393917631897,
San Martino
Partita
Iva,
Via
Finco
53
Campo
San
Martino
35010
(PD) Italia, +393917631897,
https://healthy-pet-di-yuriy-kolach.it/
www.healthy-pet-di-yuriy-kolach.it
Partita
Iva, Via
Finco
53 Campo San Martino
35010
(PD)
Italia,
+393917631897,
35010
(PD)
https://healthy-pet-di-yuriy-kolach.it/
35010
(PD) Italia,
Italia, +393917631897,
+393917631897,
https://healthy-pet-di-yuriy-kolach.it/
https://healthy-pet-di-yuriy-kolach.it/
https://healthy-pet-di-yuriy-kolach.it/
ES. Andrii Nakonechnyi , Gran Vía de les Corts
ES. Andrii
ES.
Andrii Nakonechnyi
Nakonechnyi
, Gran Vía 08020
de les Corts
Catalanes
1182, 3o2a, Barcelona,
ES.
Andrii Nakonechnyi
, Gran Vía de les Corts
https://petgourmet.es/,
ES.
Andrii Nakonechnyi
, Gran Vía 08020
de les Corts
Catalanes
1182, 3o2a,
Barcelona,
Tel+34631539192,
comanimalbcn@gmail.com
ES.
Andrii
Nakonechnyi
, Gran Vía 08020
de les Corts
Catalanes
1182, 3o2a,
Barcelona,
Tel.
+34631539192
Catalanes 1182, 3o2a,
Barcelona, 08020
Tel+34631539192,
comanimalbcn@gmail.com
Catalanes
1182,
3o2a,
Barcelona,
08020
Tel+34631539192,
comanimalbcn@gmail.com
comanimalbcn@gmail.com
Tel+34631539192,
comanimalbcn@gmail.com
Tel+34631539192, comanimalbcn@gmail.com

SK.
Dovozca: Urban
Urban Group
Group s.r.o.,
s.r.o., Škultetyho
Škultetyho 3030/1,
3030/1,
SK. Dovozca:
SK.
Dovozca:
Urban Group
s.r.o.,
3030/1,
831
04
Mesto,
SR,Škultetyho
+421
905
575 320
SK.
Urban
Group
s.r.o.,
Škultetyho
3030/1,
831 Dovozca:
04 Bratislava-Nové
Bratislava,
Slovakia,
+421
905
575
320
SK.
Dovozca:
Urban
s.r.o.,
831
04 Bratislava-Nové
Mesto,
SR,Škultetyho
+421 9053030/1,
575 320
SK.
Dovozca:
Urban Group
Group
s.r.o.,
831
04 info@semilton.sk
Bratislava-Nové
Mesto,
SR,Škultetyho
+421 9053030/1,
575 320
e-mail:
831
04
831
04 Bratislava-Nové
Bratislava-Nové Mesto,
Mesto, SR,
SR, +421
+421 905
905 575
575 320
320
www.semilton.sk

UZ. Destribyuter: MCHJ “Panda-vetservis” O’zbekiston,
UZ.
Destribyuter:
“Panda-vetservis”
O’zbekiston,
Toshkent,
sh. Tel: MCHJ
+99897
741 64 65.
UZ.
Destribyuter:
MCHJ
“Panda-vetservis”
O’zbekiston,
Destribyuter:
“Panda-vetservis”
O’zbekiston,
UZ.
Toshkent,
sh. Tel: MCHJ
+99897
741 64 65.
sidikov71@inbox.ru
UZ.
Destribyuter:
“Panda-vetservis”
O’zbekiston,
Toshkent,
sh. Tel: MCHJ
+99897
741 64 65.
Toshkent,
sh.
Tel:
+99897
741
64
65.
sidikov71@inbox.ru
Toshkent,
sh. Tel: +99897 741 64 65.
sidikov71@inbox.ru
sidikov71@inbox.ru
sidikov71@inbox.ru
JO.
JO.
Insemination
13110, Industrial
area,
Azzarka
JO. Al-wesam corp.
Est. Veterinary
medicine
&amp;
artificial
JO.
Insemination
corp. 13110, Industrial area, Azzarka
(al
JO.dulail), Jordan.
Insemination
corp. 13110, Industrial area, Azzarka
Insemination
corp. 13110,
Industrial
area, Azzarka
(al
dulail),
Jordan.
Tel:
0096253824844
E-mail:
wesam@alwesam-vet.com,
Insemination
corp.Tel:
13110,
Industrial area,
Azzarka
(al dulail), Jordan.
0096253824844
E-mail:
wesam@
(al dulail),
Jordan.
Tel:
0096253824844
E-mail: wesam@alwesam-vet.com,
mohammadeid75@gmail.com
(al
dulail),
Jordan. mohammadeid75@gmail.com
Tel:
0096253824844
E-mail: wesam@alwesam-vet.com,
alwesam-vet.com,
Tel: 0096253824844 E-mail: wesam@alwesam-vet.com,
mohammadeid75@gmail.com
Tel:
0096253824844 E-mail: wesam@alwesam-vet.com,
mohammadeid75@gmail.com
mohammadeid75@gmail.com
mohammadeid75@gmail.com

5,
5,
5,
5,
5,

MT. Innovative Trading, Carina 9, Triq l-Ghasir,
MT. Innovative
Trading,
Carina
9,
l-Ghasir,
MT.
Innovative
Trading,Malta,
Carina+356
9, Triq
Triq
l-Ghasir,
Haz-Zebbug,
ZBG1500,
79012092
MT.
Innovative
Trading, Malta,
Carina+356
9, Triq
l-Ghasir,
Haz-Zebbug,
ZBG1500,
79012092
MT.
Innovative
Trading,Malta,
Carina+356
9, Triq
l-Ghasir,
Haz-Zebbug,
ZBG1500,
79012092
MT.
Innovative
Trading,
Carina
9,
Triq
l-Ghasir,
Haz-Zebbug,
ZBG1500,
Malta,
+356
79012092
https://www.petsuppliesmalta.com
Haz-Zebbug,
ZBG1500, Malta, +356 79012092
Haz-Zebbug, ZBG1500, Malta, +356 79012092
NL. V.O.F. DIERENSPECIAALZAAK ZAGERS (253) 4711JL
NL.
V.O.F. DIERENSPECIAALZAAK
ZAGERS
(253) 4711JL
ST.
RUCPHENSESTRAAT
00016,
NL.WILLEBRORD,
V.O.F. DIERENSPECIAALZAAK
ZAGERS
(253) 4711JL
NL.
V.O.F.
DIERENSPECIAALZAAK
ZAGERS
(253)
ST.
WILLEBRORD,
RUCPHENSESTRAAT
00016,
Tel.
0031
NL.
V.O.F.611566160
DIERENSPECIAALZAAK
ZAGERS
(253) 4711JL
4711JL
ST. WILLEBRORD,
RUCPHENSESTRAAT
00016,
ST. WILLEBRORD,
RUCPHENSESTRAAT 00016,
Tel.
0031 611566160
ST.
RUCPHENSESTRAAT 00016,
Tel. WILLEBRORD,
0031 611566160
Tel. 0031 611566160
Tel. 0031 611566160
www.zagersdierenwinkel.nl

ДИСТРИБ’ЮТОРИ
ДИСТРИБ’ЮТОРИ
ДИСТРИБ’ЮТОРИ
ДИСТРИБ’ЮТОРИ
ДИСТРИБУТОРИ
ДИСТРИБ’ЮТОРИ

47
47
47
47
47

ОБЕДИНЕНИ ОТ ЛЮБОВ
48

КОРМ ДЛЯ КОШЕК

www.club4paws.com

