
Арт. 9320018
Склад: злаки, м'ясо та тваринні похідні, рослинні похідні, олії та жири, мінерали, 
риба та рибопродукти, овочі, дріжджі. Аналітичні компоненти: протеїн − 30,0%, 
жир − 8,5%, сира клітковина − 2,5%, сира зола − 7,0%, кальцій − 1,25%, фосфор − 
1,0%, натрій − 0,45%, калій − 0,55%, магній − 0,1%. Вологість − 10%.  Харчові 
добавки на кг: вітамін А − 15000 МО, вітамін D3 − 1500 МО, вітамін Е − 150 мг, 
вітамін В1 − 20 мг, вітамін В2 − 20 мг, вітамін В6 − 20 мг, вітамін В12 - 40 мг, біотин 
− 200 мкг, пантотенова кислота − 20 мг, нікотинова кислота − 80 мг, фолієва 
кислота - 2 мг, вітамін С − 70 мг, холін хлорид − 2250 мг, таурин − 1000 мг. 
Мікроелементи на кг: залізо − 250 мг, мідь (сульфат міді, пентагідрат) − 10 мг, цинк 
(оксид цинку) − 65 мг, йод (йодат кальцію, безводний) − 2 мг, селен (селеніт натрію) 
− 0,2 мг. Технологічні добавки: антиоксиданти. Сенсорні добавки: натуральні 
барвники. Без ГМО. Енергетична цінність: 14,83 МДж/кг (354,4 ккал / 100 г).

Розфасовка: LDРЕ-мішки, 15 кг.
Термін придатності: 18 місяців.

Повнораціонний збалансований 
корм для дорослих котів, містить 
усі поживні речовини, мінерали, 

мікроелементи та вітаміни, які 
ваш кіт потребує кожен день.

Корм виготовляється у Німеччині 
із застосуванням найсучасніших 

технологій виробництва у 
відповідності із визнаними GFSI 

(Global Food Safety Initiative) 
стандартами безпеки харчових 

продуктів — International 
Featured Standards IFS Food, 

не містить хімічних барвників, 
ароматизаторів, підсилювачів 
смаку, синтетичних антиокси- 

дантів, протеїну сої, ГМО. 
При виробництві корму 

використовується тільки 
високоякісна сировина відомого 

походження та застосовуються 
найсучасніші способи екструзії з 
високою ступінню розщеплення 
сировини, що суттєво підвищує 

засвоюваність готового продукту.
Інноваційна система 

вакуумного внесення інгредієнтів 
забезпечує рівномірність їх 

внесення та більшу інтеграцію 
частинок, завдяки чому, 

інгредієнти уникають впливу 
стресових факторів виробництва, 
зберігаючи корисні властивості і 

підвищуючи смакову 
привабливість корму. 

Система довготривалого 
збереження вітамінів забезпечує 

більш тривалий термін зберігання 
вітамінів, захищаючи їх від 

впливу фізичних та хімічних 
факторів. 
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Тел.: 068-841-9156, оптові поставки: 067-382-3374

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ
α DE BW 127001
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Схема переходу на новий корм:

1 + 2  день 3 + 4  день 5 + 6  день від  7  дня

старий корм новий корм


