Здорове харчування
для котів і собак

Каталог продукції 2017-2018
1

ОДИН
СТАНДАРТ
ЯКОСТІ

180

КОРМІВ

90

КРАЇН

12

1

2

ЗАВОДІВ

3

11

РОКІВ
В УКРАЇНІ

4

1 180 кормів – приблизна кількість кормів Royal Canin, які зареєстровані в Україні, імпортуються ТОВ “Рояль Канін Україна” та доступні до відвантаження зі складу (станом на 12.09.2017).
2 90 країн – приблизна кількість країн, в яких реалізуються корми Royal Canin на законних підставах (станом на вересень 2017 року).
3 12 заводів – кількість заводів у світі, на яких виробляються сухі корми Royal Canin.
4 11 років компанії в Україні – 11 років тому в Україні було засновано дочірню компанію Royal Canin SAS – ТОВ “Рояль Канін Україна”
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Royal Canin – міжнародний експерт у галузі здорового харчування для котів і собак. Уже протягом 49 років
компанія пропонує дієтологічні рішення, що відповідають реальним потребам домашніх улюбленців.

ПОЧАТОК НАШОЇ ІСТОРІЇ
У 1967 році французький ветеринарний лікар Жан Катарі розпочав нову епоху в харчуванні домашніх тварин.
Він виявив захворювання шкіри в кількох собак та пов’язав це з незбалансованим харчуванням. Для лікування
собак він створив спеціальну суху кормову суміш із маїсових пластівців, злаків і м’яса. Успішне лікування
підтвердило правильність його підходу – так зародилася ідея сухих раціонів для домашніх тварин і бренд Royal
Canin.
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НАШ ПІДХІД
Місія компанії залишається незмінною з самого моменту її заснування – створювати високоякісне
збалансоване харчування для підтримання здоров’я, належної якості й тривалості життя котів і собак. Кожен
раціон Royal Canin – це складний пазл із понад 50 нутрієнтів (таких як білки, жири, вуглеводи, вітаміни,
мікроелементи та макроелементи), дібраних в точній кількості, необхідній для задоволення потреб конкретної
тварини. Інгредієнти для продукції відбирають за поживною цінністю і якістю нутрієнтів, тобто здатністю
забезпечувати організм тварини необхідними речовинами високої біологічної цінності.
Принципи «Коти й собаки – понад усе» і «Знання та повага» є фундаментальними для розробки раціонів Royal
Canin. Знання – це невід’ємна частина на шляху до поваги потреб тварин. Щоб краще розуміти істинні потреби
собак і котів, Royal Canin постійно збагачує свої знання завдяки науковим дослідженням, спостереженню за
тваринами та досвіду партнерів-професіоналів – заводчиків котів і собак та ветеринарних лікарів. Компанія
постійно впроваджує науково обґрунтовані інновації для створення більш точних формул раціонів, що
відповідають індивідуальним потребам тварин, а також удосконалює рецептуру наявних раціонів з точки зору
поживної цінності, засвоюваності та смакової привабливості.
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ROYAL CANIN СЬОГОДНІ
Royal Canin забезпечує здорове харчування для 12 мільйонів собак і котів у 90 країнах по всьому світу.
Оскільки кожна тварина унікальна, однакова програма харчування для всіх не може задовольнити реальні
потреби. Сьогодні Royal Canin пропонує широкий спектр раціонів, розроблених з урахуванням віку, активності,
породи, розміру і способу життя тварини:
•
для цуценят/кошенят і дорослих тварин;
•
для котів і собак окремих порід;
•
залежно від розміру тварини;
•
з урахуванням специфічних потреб кастрованих тварин;
•
з урахуванням способу життя тварин;
•
з урахуванням особливих потреб собак і котів.
3

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ: ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ВИДИМІ РЕЗУЛЬТАТИ
Раціон відіграє вирішальну роль у підтриманні здоров’я котів і собак від народження і до перших ознак зрілості.
Результат позитивного впливу здорового харчування на організм тварин має також зовнішнє підтвердження:
здорова шкіра, блиск шерсті, оптимальна вага та належна гігієна ротової порожнини.

ВІДДАНІСТЬ НАЙВИЩИМ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ
Royal Canin установлює високі вимоги до виробництва, щоб гарантувати оптимальну якість і безпеку своєї
продукції. Сьогодні сухі раціони Royal Canin виготовляються потужностями 12 заводів на 4 континентах, що
мають єдину виробничу модель і єдиний стандарт якості. Про високий рівень управління якістю та контролю
безпеки харчових продуктів на заводах свідчать сертифікати на відповідність міжнародним стандартам
ISO 9001 та ISO 22 000.
Ми повністю контролюємо якість і безпеку продукції на кожному з етапів її виготовлення:
•
відбір постачальників сировини
•
виробництво
•
зберігання та доставка
•
обслуговування клієнтів
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Використовуючи для виробництва сировину з різних країн, Royal Canin висуває до неї єдині вимоги і працює
лише з перевіреними постачальниками. Перед розвантаженням у лабораторії впродовж двох годин ретельно
перевіряється уся сировина, що надходить до заводів. Сировина допускається до виробництва лише після
аналізу, що підтверджує її відповідність стандартам безпеки і якості. Крім того, кожна партія готових раціонів
підлягає перевірці на дотримання стандартів на рівні окремих компонентів.
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ROYAL CANIN В УКРАЇНІ
Royal Canin уже понад 20 років офіційно постачає в Україну здорове харчування для котів і собак незмінно
високої якості. Сьогодні компанія пропонує продукцію, що виготовляється в країнах Європейського Союзу: сухі
раціони виробляються на заводах у Польщі (м. Неполоміце) і Франції (м. Емарг), а вологі – на заводі в Австрії
(м. Брук).
Продукцію компанії можна придбати виключно у ветеринарних клініках і спеціалізованих зоомагазинах.
Таким чином ми забезпечуємо надання кожному власнику тварини якісної консультації щодо здорового
харчування для його улюбленця.
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Дізнатися більше про компанію Royal Canin, отримати рекомендації або поставити запитання ви
можете на нашому веб-сайті http://www.royalcanin.com.ua або зателефонувавши за номером
інформаційної лінії: 0 800 21 000 1 (пн-пт, 9:00-18:00).
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Наші цінності:

Сталий розвиток

Знання та повага

Людина, планета, ефективність – підхід
компанії ROYAL CANIN в межах сталого
розвитку і соціально відповідальної
позиції.

Принцип «Знання та повага» – невід’ємна
частина ДНК нашого бренду – базується
на використанні методу спостереження
та наукового підходу.

Здорове

харчування

Якість і безпека

Філософія харчування

ROYAL CANIN має підвищені вимоги
до якості сировини та надійності її
постачальників, що гарантує найвищу
якість і безпеку продукції.

Сучасна філософія харчування ROYAL
CANIN базується на ретельному доборі
та врахуванні цінності поживних
речовин.

Користь для здоров’я
Довше та краще життя завдяки максимально
адаптованим рішенням у харчуванні.
Здорове харчування впродовж усього життя.
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Міфи та реальність
про годування котів та собак

МІФ 1

«Я БУДУ ДАВАТИ СВОЄМУ УЛЮБЛЕНЦЮ ЛАСОЩІ:
ВОНИ ПРИНОСЯТЬ ЙОМУ ЗАДОВОЛЕННЯ»

Ласощі приносять задоволення вам. Коти та собаки сприймають смак не так, як люди.
Всупереч поширеній думці, їх чутливість до солодкого смаку не буває вродженою. Крім
того, солодощі та залишки з нашого столу не роблять раціон тварини збалансованим.
Якщо тварина отримує їх часто, це може призвести до розладів травлення, до появи
надмірної ваги або розвитку діабету.

МІФ 2

«ЦЕ ХОРОШИЙ КОРМ, ТАМ БАГАТО М’ЯСА,
ТАК НАПИСАНО НА ЕТИКЕТЦІ»

Вибираючи в магазині корм для свого кота чи собаки, ви зазвичай вивчаєте
інформацію на упаковці: вона дійсно може бути дуже корисною, особливо якщо знати,
що саме означають деякі позначення. Законодавство наказує виробнику кормів
вказувати інгредієнти в порядку зменшення їх масової частки в продукті до теплової
обробки. Таким чином, деякі субстанції з високим вмістом води можуть виявитися на
чолі списку, створюючи оманливе враження про те, що вони є основними складовими
корму. Наприклад, після теплової обробки вода, якої в м’ясі 70-75%, випаровується, і
залишається всього 4-5% білків.

МІФ 3

«МОЄМУ КОТУ НЕОБХІДНО
ПИТИ МОЛОКО»

Кошеня дійсно харчується материнським молоком, але дорослі коти не потребують
його! Швидше навпаки. Кошеня споживає молоко своєї матері, але з віком поступово
втрачає здатність перетравлювати лактозу – молочний цукор. До того ж коров’яче
молоко суттєво відрізняється від котячого. Воно незбалансоване для кошенят і може
спровокувати розлади травлення аж до діареї.

МІФ 4

«СУХІ КОРМИ ШКІДЛИВІ ДЛЯ КОТІВ, ЧЕРЕЗ
НИХ БУВАЮТЬ КАМЕНІ В СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХАХ»

Сухі корми не сприяють утворенню каменів. Деякі корми високого класу, навпаки,
створені спеціально для профілактики сечокам’яної хвороби у котів та собак. Камені
являють собою скупчення кристалів мінеральних солей, що найчастіше утворюються
при порушенні обміну речовин у разі підвищеного вмісту деяких мінеральних речовин
й іноді закупорюють сечовивідні шляхи.
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МІФ 5

«ДЛЯ КОТІВ ОЖИРІННЯ Є НЕ ТАКИМ НЕБЕЗПЕЧНИМ
ЯК ДЛЯ СОБАК»

І для собак, і для котів, які страждають на ожиріння, зростає ризик багатьох
захворювань. Зокрема, надмірна вага підвищує навантаження на суглоби, що може
призвести до болю та розвитку запальних процесів у суглобах, зумовити розвиток діабету
і супутніх проблем. Страждають через ожиріння також кровоносні судини, печінка і нирки.
Щоб повернути нормальну вагу, тварині необхідна дієта. Крім того, собаці слід заборонити
вільний доступ до корму і збільшити кількість фізичних вправ. Тоді повернеться колишня
рухливість. Для котів вільний доступ до корму краще зберегти, але не перевищувати
рекомендоване виробником дозування.

МІФ 6

«ЯКЩО СОБАКА ВЕСЬ ЧАС ПРОСИТЬ ЇСТИ,
ЗНАЧИТЬ, ВІН ГОЛОДНИЙ»

Собака може випрошувати їжу з різних причин.
Наприклад:
- погана звичка, вихована у собаки власником, який, даючи ласощі та залишки зі
столу між годуваннями, привчив до «випрошування» їжі;
- у собаки є в будинку «конкуренти» (наприклад, інша собака), і він боїться, що не
вистачить їжі;
- нудьга, недолік активності;
- перегодовування;
- гормональні або розлади травлення.
Навіть якщо вам здається, що порція, рекомендована виробником, дуже мала,
не слід її збільшувати, не проконсультувавшись із ветеринарним лікарем. В кормах
промислового виробництва поживні речовини наявні в дуже високій концентрації, а їх
кількості та пропорції прекрасно збалансовані і повністю відповідають потребам тварин.

МІФ 7

«ДРІБНИМ СОБАКАМ ПОТРІБНО СТІЛЬКИ Ж КАЛОРІЙ,
СКІЛЬКИ ВЕЛИКИМ»

Кожній дорослій собаці для підтримки нормальної ваги необхідно споживати певну
кількість калорій на день. У собаки з середнім рівнем активності потреба в калоріях
буде нижчою, ніж у собаки з високими фізичними навантаженнями, а також нижчою,
ніж у цуценя або ж у вагітної або годуючої суки. Дрібним собакам потрібно в 2 рази
більше калорій на кілограм ваги тіла, ніж великим. Це пов’язано насамперед з тим,
що дрібні собаки зазвичай дуже активні і сплять менше, ніж великі собаки з середнім
рівнем активності. Потреба в енергії може істотно варіюватися залежно від активності та
фізіологічного стану тварини. Для збереження здоров’я собаки слід правильно дібрати
раціон.

МІФ 8

«ШОКОЛАД КОРИСНИЙ
СОБАКАМ»

Обережно! Шоколад містить теобромін, який у високих дозах може викликати
серйозні порушення функції серця, дихання і діяльності нервової системи. Двісті грамів
чорного шоколаду можуть стати причиною смерті собаки середніх розмірів. Тому потрібно
зберігати пильність і попереджати дітей та гостей про те, щоб вони не давали собаці
шоколад.
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Коти та собаки:
в чому основна відмінність
Кішка та собака – м’ясоїдні, на відміну від всеїдної людини. Тож вимоги цих тварин до балансу поживних
речовин в раціоні докорінно відрізняються від потреб людини. Крім цього є низка й інших відмінностей:

НЮХ: НАЙВАЖЛИВІШЕ З П’ЯТИ ПОЧУТТІВ ТВАРИН
Собакам і кішкам орієнтуватися в навколишньому середовищі допомагають в першу чергу запахи. У собак
нюх в 100 разів сильніший ніж у людини, а у кішок – у 60 разів. Під час вибору корму тварини керуються передусім
його ароматом.

КІЛЬКІСТЬ НЮХОВИХ РЕЦЕПТОРІВ
Кішка

Собака

Людина

10-15 млн

200 млн

65 млн
СМАК: ПОВНА ПЕРЕВАГА У ЛЮДИНИ

Здатність розрізняти смак у тварин менш розвинена, ніж у людини. У кішок всього 500 смакових рецепторів,
у собак – 1700, тоді як у людини – 9000! Зокрема, наші улюбленці дуже слабо розрізняють солодкий смак.

КІЛЬКІСТЬ СМАКОВИХ РЕЦЕПТОРІВ
Кішка

Собака

500

Людина

1700

9000

ВІДМІННОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
Шлунок у собак і кішок має відносно більшу вагу, ніж у людини, і становить понад 60% від загальної ваги травного
тракту, у людини – лише 10%. Кишківник у собак і кішок значно коротший, а його здатність до перетравлювання
їжі є слабшою, ніж у людини. Внаслідок цього у тварин корм проходить по кишківнику набагато швидше. Тому їм
потрібно легко засвоюваний корм, що дозволяє швидко абсорбувати максимум цінних поживних речовин.

СПІВВІДНОШЕННЯ ВАГИ ТРАВНОГО ТРАКТУ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВАГИ ТІЛА
Кішка

Собака невеликого розміру

3%
8

7%

Собака великого розміру

2,7 %

Людина

11 %

ВСЕ, ЩО НЕОБХІДНО

ВАШОМУ СОБАЦІ, 
У ПОВНОРАЦІОННОМУ
ВОЛОГОМУ КОРМІ
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

ПЕРІОД ЗРОСТАННЯ

Babydog
milk

• Гармонійне
зростання

Повноцінний замінник
молока для цуценят у період
від народження до відлучення

CANINE HEALTH NUTRITION

Нервова система цуценят
продовжує розвиватися
після народження.

400 г
(4 пакетики по
100 г)

• Безпека травлення
• Просте
приготування

Материнське молоко містить ДГК, що
сприяє розвитку когнітивних функцій,
тому Babydog milk збагачений ДГК

2 кг
(5 пакетиків по
400 г)

ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК – ВОЛОГІ РАЦІОНИ

Starter mousse
MOTHER&BABYDOG

Повнораціонний вологий корм
для вагітних та сук у період
лактації, а також для цуценят
у період відлучення до досягнення
віку 2 місяців

Спеціально розроблений раціон, що відповідає потребам суки
під час вагітості та лактації й допомагає цуценятам (з моменту
відлучення до досягнення віку 2 місяців) під час переходу
з материнського молока на корм

Банка
195 г
(в упаковці
12 банок)

Відзначається високою смаковою привабливістю.
Задовольняє потреби цуценяти в харчуванні
під час зростання

Банка
195 г
(в упаковці
12 банок)

Спеціально розроблений раціон із низькою калорійністю та
підвищеним вмістом клітковини для собак малих порід, схильних
до набирання зайвої ваги

Банка
195 г
(в упаковці
12 банок)

Спеціально розроблений раціон для собак малих порід для
підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті. Збагачений
жирними кислотами і комплексом для посилення бар’єрної
функції шкіри

Банка
195 г
(в упаковці
12 банок)

Спеціально розроблений раціон, що підтримує життєві сили
та функції собак малих порід у зрілому віці. Містить особливий
комплекс антиоксидантів

Банка
195 г
(в упаковці
12 банок)

Junior
Повнораціонний вологий корм
для цуценят малих порід
(вага у дорослому віці –
до 10 кг),
віком від 2 до 10 місяців

ADULT

Light
Повнораціонний вологий корм
для дорослих собак малих порід
(вага у дорослому віці – до 10 кг),
схильних до зайвої ваги

ADULT

Beauty
Повнораціонний вологий корм
для собак малих порід
(вага у дорослому віці – до 10 кг)
для підтримання здоров’я шкіри та
краси шерсті

Mature +8
Повнораціонний вологий корм
для зрілих собак малих порід
(вага у дорослому віці – до 10 кг)
віком від 8 років
10

ЧИМ ЦУЦЕНЯ

ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ

ВІД ДОРОСЛОГО СОБАКИ
БІЛЬШ ВРАЗЛИВА
ІМУННА СИСТЕМА
ЧУТЛИВА СИСТЕМА
ТРАВЛЕННЯ
ІНТЕНСИВНИЙ РОЗВИТОК
М’ЯЗІВ ТА КІСТОК

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ
ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

X-SMALL

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Додаткові властивості

Максимальний захист
системи травлення

Повнораціонний сухий
корм для цуценят
мініатюрних порід віком
до 10 місяців

Повнораціонний сухий
корм для дорослих
собак мініатюрних
порід віком
від 10 місяців до 8 років

Adult +8

Ексклюзивна комбінація поживних речовин
для забезпечення
оптимальної безпеки травної системи
(L.I.P.-протеїнів) та балансу кишкової флори
(пребіотиків)

Здоров'я
травної системи

Adult

РОКІВ

Повнораціонний сухий
корм для зрілих собак
мініатюрних порід віком
від 8 років

Збалансований вміст клітковини
(в тому числі з насіння подорожника) та
високозасвоюваних L.I.P.-протеїнів полегшує
кишковий транзит і нормалізує консистенцію
випорожнень

Підтримання
життєвої енергії

Запатентований комплекс антиоксидантів
та спеціально дібрані поживні речовини
підтримують життєву енергію собак
мініатюрних порід, у яких з’являються перші
ознаки старіння

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
ДУЖЕ МАЛЕНЬКА КРОКЕТА

Високий вміст
енергії
Підтримання
здоров’я зубів
Природний захист

500 г
1,5 кг
3 кг

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
ДУЖЕ МАЛЕНЬКА КРОКЕТА

Підтримання
здоров’я та краси шерсті
Профілактика
захворювань
сечового тракту

500 г
1,5 кг
3 кг

Підтримання
здоров’я зубів

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
ДУЖЕ МАЛЕНЬКА КРОКЕТА

Підтримання
здоров’я травної
системи
Профілактика
захворювань
сечового тракту

500 г
1,5 кг

Підтримання
здоров’я зубів

ДЛЯ СОБАК МАЛИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 5 ДО 10 КГ

MINI
Starter
MOTHER & BABYDOG
Повнораціонне харчування
для сук у період вагітності та
лактації, а також для цуценят
у період відлучення до
досягнення віку 2 місяців

MINI
Junior

Програма
НАРОДЖЕННЯ

Унікальне дієтологічне рішення, що
задовольняє потреби суки та її цуценят
протягом п’яти етапів життєвого циклу:
вагітності, народження, лактації, відлучення
та зростання до 2 місяців

Безпека травлення

Підтримання
здоров’я під час
вагітності та лактації
Легке розмочування

Повнораціонний
сухий корм для цуценят
малих порід
віком до 10 місяців

Ексклюзивне поєднання поживних речовин
для забезпечення оптимальної безпеки
травної системи (L.I.P.-протеїнів) і балансу
кишкової флори (пребіотиків)

1 кг
3 кг
8,5 кг

Оптимальний
перехід на сухий корм

Високий вміст енергії
Підтримання
здоров’я зубів
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Фасування

ДЛЯ СОБАК МІНІАТЮРНИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ДО 4 КГ

Junior

MINI

Основна властивість

Природний захист

800 г
2 кг
4 кг
8 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

MINI

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

ДЛЯ СОБАК МАЛИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 5 ДО 10 КГ

MINI
Adult

Підтримання
ідеальної ваги

Повнораціонний
сухий корм для дорослих
собак малих порід віком
від 10 місяців до 8 років

MINI
Adult +8

Підтримання
життєвої енергії

РОКІВ

Повнораціонний сухий
корм для зрілих собак
малих порід віком
від 8 до 12 років

MINI
Ageing +12

Допомагає підтримувати ідеальну вагу собак
малих порід, повністю
задовольняючи їхні енергетичні потреби
і прискорюючи метаболізм жирів завдяки
вмісту L-карнітину

РОКІВ

Повнораціонний сухий
корм для зрілих собак
малих порід віком
від 12 років

MINI
Dermacomfort

Запатентований комплекс антиоксидантів
та спеціально підібрані поживні речовини
підтримують життєву енергію собак малих
порід, у яких з’являються перші ознаки
зрілості

Здоров'я
у зрілому віці

Ретельно підібрані поживні речовини підтримують здоров’я собак
у зрілому віці. Містить жирні кислоти
ЕПК і ДГК та запатентований комплекс
антиоксидантів

Висока смакова
привабливість
Підтримання
здоров’я шкіри
та краси шерсті
Підтримання
здоров’я зубів

Висока смакова
привабливість
Підтримання
ідеальної ваги

MINI
Light Weight Care

Повнораціонний сухий
корм для собак малих
порід, схильних до зайвої
ваги, віком від 10 місяців

800 г
2 кг

Підтримання
здоров’я зубів

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
ЛЕГКЕ РОЗМОЧУВАННЯ

Підтримання
здоров’я нирок
Підтримання
здоров’я шкіри
та краси шерсті

800 г
1,5 кг

Підтримання
здоров’я зубів

Зменшення ризику
появи алергії
Підтримання здоров’я
шкіри та краси шерсті

Повнораціонний сухий корм
для собак малих порід,
схильних до подразнення або
свербіння шкіри, віком
від 10 місяців

800г
2 кг
4 кг
8 кг

Спеціальна формула раціону МІNІ
DERMACOMFORT містить протеїни високої
якості з відібраних джерел. Рекомендовано
для собак, схильних до подразнень шкіри та
свербіжу

Підтримання здоров’я
зубів

800 г

Знижений вміст
кілокалорій
Cприяє досягненню та підтриманню ідеальної
ваги. Забезпечує підтримання м’язової маси
завдяки високому вмісту протеїну (30%) та
низькому вмісту жиру (11%). До складу раціону
входить L-карнітин. Цей раціон забезпечує
отримання собакою на 15% меншої кількості
кілокалорій* при збереженні добової норми
споживання корму

Задоволення
апетиту
Підтримання
здоров’я зубів

800 г
2 кг

*Порівняно зі звичайним кормом
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

MINI

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Додаткові властивості

Фасування

ДЛЯ СОБАК МАЛИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 5 ДО 10 КГ

MINI
Digestive Care
Повнораціонний сухий
корм для собак малих порід
із чутливим
травленням віком
від 10 місяців

MINI
Exigent

Повнораціонний сухий корм
для собак малих порід
з вибагливим апетитом
віком від 10 місяців

MEDIUM

Основна властивість

Покращення
якості фекалій
Містить ексклюзивну комбінацію поживних
речовин, що допомагають підтримувати
здоров’я системи травлення. Також містить
білки високого рівня засвоюваності (L.I.P.),
ФОС та клітковину особливого типу, що сприяє
підтриманню балансу кишкової мікрофлори та
поліпшує якість фекалій

Висока смакова
привабливість

Технологія виробництва крокет
із поєднанням двох різних текстур (хрусткої
та м’якої); унікальна рецептура припаде
до смаку найвибагливішим собакам малих
порід

Висока смакова
привабливість
Підтримання
здоров’я зубів

Підтримання
здоров’я шкіри
та шерсті
Підтримання
здоров’я зубів

800 г
2 кг

800 г
2 кг

ДЛЯ СОБАК СЕРЕДНІХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 11 ДО 25 КГ

MEDIUM

Starter
MOTHER & BABYDOG

Програма
НАРОДЖЕННЯ

Повнораціонне харчування
Унікальне дієтологічне рішення,
для сук у період вагітності та
що задовольняє потреби суки та її цуценят
лактації, а також для цуценят на п’яти етапах життєвого циклу: вагітності,
у період відлучення до
народження, лактації, відлучення і зростання
досягнення віку 2 місяців
до 2 місяців

Підтримання здоров’я
під час вагітності та
лактації

1 кг
12 кг

Легке розмочування
Оптимальний перехід
на сухий корм

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

MEDIUM

Задоволення енергетичних
потреб протягом короткого
періоду зростання

Junior

Повнораціонний сухий корм
для цуценят середніх порід
віком від 2 до 12 місяців

MEDIUM

Adult

Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
середніх порід віком
від 12 місяців до 7 років
14

Ексклюзивна комбінація поживних речовин
для забезпечення оптимальної безпеки
травної системи (L.I.P.-протеїнів) та балансу
кишкової флори (пребіотиків, ФОС, МОС), що
сприяє нормальній консистенції випорожнень

Природний захист

Підтримує природні захисні механізми
завдяки запатентованому комплексу
антиоксидантів та
маноолігосахаридів

Оптимальний вміст
кальцію та фосфору для
нормального формування та
розвитку скелета

1 кг
4 кг
15 кг

Висока
засвоюваність
Підтримання здоров’я
шкіри завдяки вмісту
омега-3 жирних кислот
(ЕПК і ДГК)
Висока смакова
привабливість

1 кг
4 кг
15 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

MEDIUM

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

ДЛЯ СОБАК СЕРЕДНІХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 11 ДО 25 КГ

MEDIUM
Adult 7+

РОКІВ

Підтримання
життєвої енергії

Безпека травлення та
висока засвоюваність
Підтримання
здоров’я шкіри
та краси шерсті

Повнораціонний сухий корм
для зрілих собак середніх
порід віком від 7 років

MEDIUM
Dermacomfort

Запатентований комплекс антиоксидантів
та адаптований склад поживних речовин
підтримують життєву енергію собак середніх
порід, які мають перші ознаки зрілості

Повнораціонний сухий корм
для собак середніх порід,
схильних до подразнення
або свербіння шкіри, віком
від 12 місяців

MEDIUM

Light Weight Care

Повнораціонний сухий
корм для собак середніх
порід, схильних до зайвої
ваги, віком від 12 місяців

MEDIUM

Digestive Care
Повнораціонний сухий
корм для собак середніх
порід із чутливим
травленням віком
від 12 місяців

4 кг
15 кг

Підтримання
здоров’я зубів

Зменшення ризику
появи алергії
Підтримання здоров’я
шкіри та краси шерсті

MAXI

Фасування

Спеціальна формула раціону MEDIUM
DERMACOMFORT містить протеїни високої
якості з відібраних джерел. Рекомендовано
для собак, схильних до подразнень шкіри та
свербіжу

Комплекс
антиоксидантів

3 кг
10 кг

Знижений вміст
кілокалорій
Сприяє досягненню та підтриманню ідеальної ваги. Забезпечує підтримання м’язової
маси завдяки високому вмісту протеїну (27%)
та низькому вмісту жиру (11%). До складу
раціону входить L-карнітин. Цей раціон
забезпечує отримання собакою на 20% меншої кількості кілокалорій* при збереженні
добової норми споживання корму

Задоволення апетиту
Комплекс
антиоксидантів

3 кг

*Порівняно зі звичайним кормом

Покращення
якості фекалій
Містить ексклюзивну комбінацію поживних
речовин, що допомагають підтримувати
здоров’я системи травлення. Також містить
білки високого рівня засвоюваності (L.I.P.),
ФОС та клітковину особливого типу, що сприяє підтриманню балансу кишкової мікрофлори та поліпшує якість фекалій

Підтримання здоров’я
шкіри та краси шерсті
Комплекс
антиоксидантів

3 кг

ДЛЯ СОБАК ВЕЛИКИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 26 ДО 44 КГ

MAXI
Starter
MOTHER & BABYDOG
Повнораціонне харчування
для сук у період вагітності та
лактації, а також для цуценят
у період відлучення до
досягнення віку 2 місяців

Програма
НАРОДЖЕННЯ

Унікальне дієтологічне рішення,
що задовольняє потреби суки та її цуценят
на п’яти етапах життєвого циклу: вагітності,
народження, лактації,
відлучення та зростання до 2 місяців

Підтримання здоров’я
під час вагітності та
лактації

1 кг
4 кг
15 кг

Легке розмочування
Оптимальний перехід на
сухий корм

15

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

MAXI

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

ДЛЯ СОБАК ВЕЛИКИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 26 ДО 44 КГ

MAXI
Junior

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Повнораціонний сухий
корм для цуценят великих
порід віком від 2 до
15 місяців

MAXI
Junior ACTIVE

Повнораціонний
сухий корм для цуценят
великих порід із високими
енергетичними потребами
віком від 2 до 15 місяців

MAXI
Adult

Ексклюзивна комбінація поживних
речовин для забезпечення оптимальної
безпеки травної системи (L.I.P.-протеїнів) та
балансу кишкової флори (пребіотиків, ФОС,
МОС), що сприяє нормальній консистенції
випорожнень

Ккал

Концентрована
енергія

Підвищений вміст енергії допомагає
підтримувати ідеальну вагу та сприяє
гармонійному росту цуценят із високими
енергетичними потребами

Висока
засвоюваність

Задоволення помірних
енергетичних потреб
цуценят протягом
тривалого періоду
зростання

Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
великих порід віком
від 15 місяців

MAXI
Adult 5+

РОКІВ

Повнораціонний сухий
корм для зрілих собак
великих порід віком
від 5 до 8 років

MAXI
Ageing 8+

РОКІВ

Повнораціонний
сухий корм для собак
великих порід віком
від 8 років

Оптимальна засвоюваність завдяки
ексклюзивній рецептурі з вмістом протеїнів
високої якості та збалансованої кількості
дієтичної клітковини

Підтримання
життєвої енергії

Запатентований комплекс антиоксидантів
і адаптований склад поживних речовин
підтримують життєву енергію собак великих
порід із першими ознаками зрілості. Сприяє
нейтралізації вільних радикалів

Здоров'я
у зрілому віці

Ретельно дібрані поживні речовини
підтримують здоров’я зрілих
собак. Раціон містить омега-3 жирні кислоти
(ЕПК і ДГК) та запатентований комплекс
антиоксидантів

1 кг
4 кг
15 кг

Підтримання
здоров’я кісток
і суглобів

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Підтримання
здоров’я травлення

4 кг
15 кг

Підтримання
здоров’я кісток
і суглобів

Підтримання здоров’я
кісток і суглобів
Висока смакова
привабливість

16

Фасування

Підтримання здоров’я
шкіри завдяки вмісту
омега-3 жирних
кислот (ЕПК і ДГК)

Підтримання
здоров’я кісток
і суглобів
Безпека травлення

4 кг
15 кг

4 кг
15 кг

Підтримання
здоров’я зубів

Підтримання
здоров’я кісток
і суглобів
Підтримання
здоров’я травної
системи
Підтримання
здоров’я шкіри
та краси шерсті

3 кг
15 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

MAXI

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Додаткові властивості

Фасування

ДЛЯ СОБАК ВЕЛИКИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ВІД 26 ДО 44 КГ

MAXI
Dermacomfort
Повнораціонний сухий
корм для собак великих
порід, схильних
до подразнення або
свербіння шкіри, віком
від 15 місяців

MAXI
Light Weight Care
Повнораціонний сухий
корм для собак великих
порід, схильних
до зайвої ваги, віком
від 15 місяців

MAXI
Digestive Care
Повнораціонний сухий
корм для собак великих
порід із чутливою системою
травлення віком
від 15 місяців

MAXI
Joint Care
Повнораціонний сухий
корм для собак великих
порід із підвищеною
чутливістю суглобів
віком від 15 місяців

GIANT

Основна властивість

Зменшення ризику
появи алергії

Спеціальний раціон із вмістом
ретельно відібраних протеїнів найвищої
якості. Рекомендований
для собак, схильних до подразнення або
свербіння шкіри

Підтримання здоров’я
шкіри та краси шерсті
3 кг
12 кг
Висока смакова
привабливість

Знижений вміст
кілокалорій
Сприяє досягненню та підтриманню ідеальної
ваги. Забезпечує підтримання м’язової
маси завдяки високому вмісту білка (27%)
та низькому вмісту жиру (11%). До складу
раціону входить L-карнітин. Цей раціон
забезпечує отримання собакою на 21%
меншої кількості кілокалорій при збереженні
добової норми споживання корму

Задоволення
апетиту
Підтримання здоров’я
кісток і суглобів

15 кг

*Порівняно зі звичайним кормом

Покращення
якості фекалій
Раціон MAXI DIGESTIVE CARE містить
збалансовану кількість унікальних поживних
речовин, що допомагають підтримувати
здоров’я системи травлення. Також містить
білки високого рівня засвоюваності (L.I.P.),
ФОС та клітковину особливого типу, що
сприяє підтриманню балансу кишкової
мікрофлори та поліпшує якість фекалій

Підтримання
краси шерсті
Підтримання
здоров’я кісток
і суглобів

3 кг
15 кг

Легкість руху
Містить комплекс унікальних поживних
речовин, у тому числі жирні кислоти ЕПК і
ДГК, що допомагають підтримати рухомість
та здоров’я суглобів, а також високу якість
життя собак із підвищенною чутливістю
суглобів

Підтримання функцій
суглобів
Здорова вага

3 кг
12 кг

ДЛЯ СОБАК ГІГАНТСЬКИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ПОНАД 45 КГ

GIANT
Starter
MOTHER & BABYDOG
Повнораціонне харчування
для сук у період вагітності та
лактації, а також для цуценят
у період відлучення до
досягнення віку 2 місяців

Програма
НАРОДЖЕННЯ

Унікальне дієтологічне рішення, що
задовольняє потреби суки та її цуценят на
п’яти етапах життєвого циклу: вагітності,
народження, лактації, відлучення та
зростання до 2 місяців

Підтримання здоров’я
під час вагітності та
лактації

3 кг
12 кг

Легке розмочування
Оптимальний перехід на
сухий корм
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
SIZE HEALTH NUTRITION
Продукт

GIANT

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК РІЗНОГО РОЗМІРУ

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

ДЛЯ СОБАК ГІГАНТСЬКИХ ПОРІД. ВАГА У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ – ПОНАД 45 КГ

GIANT
Puppy

Повнораціонний сухий
корм для цуценят
гігантських порід віком
від 2 до 8 місяців

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Ексклюзивна комбінація поживних речовин
для забезпечення оптимальної безпеки
травної системи (L.I.P.-протеїнів) та балансу
кишкової флори (пребіотиків, ФОС, МОС),
що сприяє нормальній консистенції
випорожнень

GIANT
Junior

Повнораціонний сухий
корм для цуценят
гігантських порід віком
від 8 до 18/24 місяців

GIANT
Junior ACTIVE
Повнораціонний сухий
корм для цуценят
гігантських порід із
високими енергетичними
потребами віком від 8
до 18/24 місяців

GIANT
Adult

Задоволення
енергетичних потреб
цуценят гігантських
порід під час першої
фази росту

Повнораціонний сухий
корм для собак
гігантських порід віком
від 18/24 місяців

1 кг
4 кг
15 кг

Підтримання
здоров’я кісток
і суглобів

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Ексклюзивна комбінація поживних речовин
для забезпечення оптимальної безпеки
травної системи (L.I.P.-протеїнів) та балансу
кишкової флори (пребіотиків, ФОС, МОС),
що сприяє нормальній консистенції
випорожнень

Ккал

Концентрована
енергія

Підвищений вміст енергії допомагає
підтримувати ідеальну вагу та сприяє
гармонійному розвитку цуценят із високими
енергетичними потребами

Підтримання здоров'я
кісток і суглобів

Гармонійний розвиток
м’язової маси завдяки
забезпеченню
оптимальної кількості
протеїну та L-карнітину
під час другої фази
зростання
Підтримання здоров’я
кісток і суглобів

Сприяє підтриманню здоров’я кісток
і суглобів дорослих собак
гігантських порід

4 кг
15 кг

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Безпека травлення
Гармонійний розвиток
м’язової маси завдяки
забезпеченню
оптимальної кількості
протеїну та L-карнітину
під час другої фази
зростання

15 кг

Комплекс
антиоксидантів
Підтримання здоров’я
серця завдяки
вмісту таурину
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Фасування

Підтримання
здоров’я травної
системи

4 кг
15 кг

ВАШ ПОРОДИСТИЙ СОБАКА

УНІКАЛЬНИЙ

СВОЄЮ ВЕЛИЧНІСТЮ
Собаки різних порід мають різні потреби.
Кожна порода приваблива по-своєму: чи то енергійний чихуахуа
кишенькового розміру, чи розкішно вбраний ши-тцу із довгою шерстю –
саме в деталях полягає їхня особлива чарівність. Саме тому ми розробили
крокету спеціальної форми для мініатюрних щелеп чихуахуа та особливу
суміш поживних речовин для підтримання здоров’я шкіри і шерсті ши-тцу,
аби задовольняти потреби, завдяки яким кожна порода є унікальною.
28 унікальних раціонів для чистопородних собак – і створення
кожного з них належним чином обгрунтоване.
Годуючи своїх улюбленців раціонами
здорового харчування
для чистопородних собак
Royal Canin, ви допомагаєте
їм розкрити всю величність
своєї породи.

Програма харчування для чистопородних собак
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
BREED HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК ОКРЕМИХ ПОРІД

Призначення
Junior
Chihuahua

Властивості

Фасування

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Завдяки добірним натуральним ароматам, спеціально адаптованій
текстурі та розміру крокети продукт характеризується максимальною
смаковою привабливістю

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ТА ОБ’ЄМУ ФЕКАЛІЙ
Формула продукту допомагає зменшити запах та об’єм фекалій
Повнораціонний
сухий корм для цуценят
породи чихуахуа віком
від 2 до 8 місяців

Adult
Chihuahua

Формула продукту допомагає підтримувати природні захисні механізми
цуценяти чихуахуа

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА – розроблена з урахуванням
особливостей щелеп маленького цуценяти чихуахуа

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Завдяки добірним натуральним ароматам, спеціально адаптованій
текстурі та розміру крокети продукт характеризується максимальною
смаковою привабливістю

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ТА ОБ’ЄМУ ФЕКАЛІЙ
Формула продукту допомагає зменшити запах та об’єм фекалій
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи чихуахуа
віком від 8 місяців

Adult
Chihuahua

ЗДОРОВ’Я ЗУБІВ
ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА – розроблена з урахуванням
особливостей щелеп чихуахуа

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ЯКІСТЬ ШЕРСТІ
ЗДОРОВЕ ТРАВЛЕННЯ

Adult
Shih Tzu

Раціон сприяє підтриманню здоров’я травної системи

пауч 85 г
(у коробці
12 паучів)

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Стимулює до споживання та задовольняє апетит чихуахуа

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ШЕРСТІ
Сприяє підтриманню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс
речовин), підтримує здоров’я шкіри та шерсті (ЕПК і ДГК, вітамін A) і
живить шерсть. Збагачений олією огірочника

ЗДОРОВ’Я ЗУБІВ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи ши-тцу віком
від 10 місяців

500 г
1,5 кг

Запобігає утворенню зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію

Раціон містить поживні речовини, що допомагають підтримувати
здоров’я шкіри та якість шерсті.

Повнораціонний вологий
корм для дорослих собак
породи чихуахуа віком
від 8 місяців

500 г

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів
кальцію

500 г
1,5 кг

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ТА ОБ’ЄМУ ФЕКАЛІЙ
Формула сприяє зменшенню запаху та об’єму фекалій

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму та стимулює до його розгризання
ЗДОРОВ’Я ШЕРСТІ

Adult
West Highland
White Terrier

Порівняно з іншими породами собак вест-хайленд-уайт-тер’єр має
грубу шерсть і ніжну шкіру. Цей раціон містить особливі амінокислоти
для росту шерсті, а також жирні кислоти з олії огірочника та насіння
льону для здоров’я шкіри

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи вест-хайленд-уайттер’єр віком від 10 місяців
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Сприяє підтриманню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс
речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК)

ВДОВОЛЬНЯЄ ВИБАГЛИВИЙ АПЕТИТ
Вдовольняє найвибагливіший апетит завдяки комбінації особливих
ароматів

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту й каменю

500 г
3 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
BREED HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК ОКРЕМИХ ПОРІД

Призначення
Junior
Pug

Властивості

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Сприяє зміцненню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс речовин) та підтриманню здоров’я шкіри (ЕПК і ДГК)

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Сприяє підтриманню здорового травлення та балансу кишкової флори
Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
мопс віком
від 2 до 10 місяців

Adult
Pug

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ
ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму та стимулює до його розгризання

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Сприяє підтриманню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс
речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК)

ТОНУС М’ЯЗІВ

Junior
Yorkshire
Terrier

ІДЕАЛЬНА ВАГА

Adult
Yorkshire
Terrier

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму та стимулює до його розгризання

ЗДОРОВ’Я ШЕРСТІ
Ексклюзивна формула раціону сприяє підтриманню здоров’я довгої
шерсті у йоркширського тер’єра. Збагачений омега-3 (ЕПК і ДГК) та
омега-6 жирними кислотами, олією огірочника та біотином
Сприяє підтриманню здорового травлення та балансу кишкової флори

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Adult
Yorkshire
Terrier

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю
ЗДОРОВ’Я ШЕРСТІ
Ексклюзивна формула раціону сприяє підтриманню здоров’я довгої
шерсті у йоркширського тер’єра. Збагачений адаптованим вмістом
омега-3 (ЕПК і ДГК) та омега-6 жирних кислот, олією огірочника та
біотином
Вдовольняє найвибагливіший апетит завдяки комбінації особливих ароматів

500 г
1,5 кг
7,5 кг

ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я У ЗРІЛОМУ ВІЦІ
Містить комплекс поживних речовин для підтримання здоров’я зрілих собак

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту та каменю

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ЯКІСТЬ ШЕРСТІ
Раціон містить поживні речовини, що допомагають підтримувати
здоров’я шкіри та якість шерсті

ЗДОРОВЕ ТРАВЛЕННЯ
Раціон сприяє підтриманню здоров’я травної системи
Повнораціонний вологий
корм для дорослих собак
породи йоркширський
тер’єр віком від 10 місяців

500 г
1,5 кг
7,5 кг

Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценяти йоркширського тер’єра

ЗАДОВОЛЬННЯ ВИБАГЛЕВОГО АПЕТИТУ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи йоркширський
тер’єр віком від 10 місяців

500 г
1,5 кг
3 кг

Сприяє підтриманню ідеальної ваги мопсів

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
йоркширський
тер’єр віком від
2 до 10 місяців

500 г
1,5 кг

Допомагає підтримувати природний захист цуценяти мопса

Сприяє підтриманню тонусу м’язів мопсів
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи мопс віком
від 10 місяців

Фасування

ВИСОКА СМАКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ

пауч 85 г
(у коробці
12 паучів)

Стимулює до споживання та задовольняє апетит йоркширського
тер’єра
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
BREED HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК ОКРЕМИХ ПОРІД

Призначення
Adult
Maltese

Властивості

Фасування

ЗДОРОВ’Я ШЕРСТІ
Ексклюзивна формула раціону сприяє підтриманню здоров’я довгої
шерсті мальтійської болонки. Збагачений омега-3 (ЕПК і ДГК) та омега-6 жирними кислотами, олією огірочника і біотином

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ТА ОБ’ЄМУ ФЕКАЛІЙ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи мальтійська
болонка віком
від 10 місяців

Junior
Dachshund

Сприяє зменшенню запаху та об’єму фекалій

500 г

ВДОВОЛЬНЯЄ ВИБАГЛИВИЙ АПЕТИТ
Вдовольняє найвибагливіший апетит завдяки комбінації особливих
ароматів

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю
ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Сприяє підтриманню здоров’я кісток і суглобів цуценят такси завдяки
адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Цей особливий раціон також
допомагає підтримувати ідеальну вагу тварини

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Сприяє здоровому травленню та балансу кишкової флори
Повнораціонний сухий
корм для цуценят
породи такса віком
від 2 до 10 місяців

Adult
Dachshund

Підтримує природний захист цуценят такси

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів. Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Сприяє підтриманню здоров’я кісток і суглобів дорослої такси завдяки
адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Цей особливий раціон також
допомагає підтримувати ідеальну вагу тварини

М’ЯЗОВИЙ ТОНУС
Сприяє підтриманню тонусу м’язів такси
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи такса
віком від 10 місяців

Junior
Jack Russell
Terrier

Adult
Jack Russell
Terrier

Повнораціонний
сухий корм для
дорослих собак породи
джек-рассел-тер’єр
віком від 10 місяців
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500 г
1,5 кг

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ТА ОБ’ЄМУ ФЕКАЛІЙ
Сприяє зменшенню запаху та об’єму фекалій

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ЗДОРОВЕ ЗРОСТАННЯ
Забезпечує гармонійне зростання та розвиток завдяки збалансованому
вмісту білка, кальцію і фосфору та адаптованій енергомісткості раціону

ЗДОРОВ’Я ТРАВЛЕННЯ
Повнораціонний
сухий корм для
цуценят породи
джек-рассел-тер’єр
віком від 2 до 10 місяців

1,5 кг

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Сприяє підтриманню здорового травлення та балансу кишкової флори

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

500 г
1,5 кг
3 кг

Підтримує природний захист цуценят породи джек-рассел-тер’єр

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: форма, розмір і текстура крокет
адаптована до щелеп цуценяти джек-рассел-тер’єра

КОМПЛЕКС «М’ЯЗИ І ЖИТТЄВА ЕНЕРГІЯ»
Сприяє підтриманню м’язової маси завдяки адаптованому вмісту білка
і комплексу антиоксидантів, що допомагає зберігати сили та енергію

ЗДОРОВА ШКІРА ТА ШЕРСТЬ
Містить унікальний баланс поживних речовин для підтримання
здоров’я шкіри, сірковмісні амінокислоти для росту шерсті, а також
олію огірочника, вітамін А та омега-6 жирні кислоти, що підтримують
здоров’я шкіри та красу шерсті

ЗДОРОВ’Я ЗУБІВ
Запобігає утворенню зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА, розроблена спеціально для щелеп
джек-рассел-тер’єра, стимулює до розгризання корму

500 г
1,5 кг
3 кг
7,5 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
BREED HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК ОКРЕМИХ ПОРІД

Призначення
Adult
Poodle

Властивості

ЗДОРОВ’Я ШЕРСТІ
Ексклюзивна формула раціону сприяє підтриманню здоров’я кучерявої
шерсті пуделя. Збагачений омега-3 жирними кислотами (ЕПК і ДГК) та
олією огірочника. Адаптований вміст протеїну сприяє постійному росту
шерсті

ТОНУС М’ЯЗІВ
Сприяє підтриманню тонусу м’язів пуделя
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи пудель віком
від 10 місяців

Adult
Miniature
Schnauzer

Adult
Cocker

ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я У ЗРІЛОМУ ВІЦІ
ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю
ЗДОРОВ’Я СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ
Цвергшнауцери мають схильність до утворення сечових каменів.
Цей раціон сприяє підтриманню здоров’я сечової системи собаки та
стимулює його до споживання більшої кількості води, завдяки чому
зменшується концентрація сечі тварини
Містить оптимальний рівень спеціальних амінокислот для підтримання
природного кольору шерсті

Junior
French Bulldog

500 г
7,5 кг

ІДЕАЛЬНА ВАГА
Сприяє підтриманню ідеальної ваги

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ І ШЕРСТІ
Допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний
комплекс речовин), її здоров’я (ЕПК і ДГК, витамін A) та живить шерсть.
Збагачений олією огірочника аптекарського

КОНТРОЛЬ ВАГИ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи
кокер-спанієль віком
від 12 місяців

500 г
1,5 кг

Містить комплекс поживних речовин для підтримання здоров’я зрілих
собак

ІНТЕНСИВНИЙ КОЛІР ШЕРСТІ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи
цвергшнауцер віком
від 10 місяців

Фасування

Сприяє підтриманню ідеальної ваги

3 кг

ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ
Формула продукту забезпечує підтримання здоров’я серцевого м’яза

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Сприяє балансу кишкової флори і забеспечує оптимальну безпеку
травлення завдяки відібраним високозасвоюваним L.I.P.-протеїнам

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Сприяє підтриманню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс
речовин) та здоров’я шкіри загалом
Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
французький бульдог віком
від 2 до 12 місяців

Adult
French Bulldog

Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценят французького бульдога

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму і стимулює до його розгризання

ІДЕАЛЬНА МАСА М’ЯЗІВ
Сприяє підтриманню м’язової маси завдяки адаптованому вмісту протеїну (26%). Формула раціону також містить L-карнітин

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Сприяє підтриманню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс
речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК)

Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак породи французький
бульдог віком
від 12 місяців

1 кг

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ФЕКАЛІЙ

1,5 кг
3 кг

Сприяє зменшенню надмірної ферментації в кишечнику, що може
викликати розлади травлення, метеоризм і неприємний запах випорожнень

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму і стимулює до його розгризання
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
BREED HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК ОКРЕМИХ ПОРІД

Призначення
Junior
Bulldog

Властивості

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Сприяє підтриманню здорового травлення та балансу кишкової флори

ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Сприяє підтриманню здоров’я кісток і суглобів цуценят англійського
бульдога завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Допомагає
підтримувати ідеальну вагу

Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
англійський бульдог віком
від 2 до 12 місяців

Adult
Bulldog

Фасування

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

3 кг
12 кг

Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценят англійського бульдога

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму і стимулює до його розгризання

ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАХУ ВИПОРОЖНЕНЬ
Сприяє зменшенню надмірної ферментації в кишечнику, що може
викликати розлади травлення, метеоризм і неприємний запах випорожнень

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак породи англійський
бульдог віком
від 12 місяців

Сприяє підтриманню бар’єрної функції шкіри (особливий комплекс
речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК)

3 кг
12 кг

ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Особлива формула раціону допомагає підтримувати здоров’я кісток і
суглобів та ідеальну вагу

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму і стимулює до його розгризання

Adult
Boxer

ІДЕАЛЬНА М’ЯЗОВА МАСА
Допомагає підтримувати м’язову масу завдяки адаптованому вмісту
протеїну (26%). Формула раціону також збагачена L-карнітином

ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ
Містить особливі поживні речовини, що допомагають підтримувати
серцеву функцію. Раціон збагачений таурином, ЕПК і ДГК
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи боксер
віком від 15 місяців

Junior
Labrador
Retriever

КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТІВ
Містить ексклюзивний комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: спеціально для щелеп брахіцефалів
Полегшує захват корму та стимулює до його розгризання
ЗДОРОВ’Я, РІСТ І ОПТИМАЛЬНА ВАГА
Сприяє здоровому розвитку кісткової структури цуценят лабрадора
ретривера та гармонійному набору ваги завдяки адаптованому
споживанню енергії, протеїнів, кальцію та фосфору

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Сприяє підтриманню здорового травлення та балансу кишкової флори
Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
лабрадор ретривер віком
від 2 до 15 місяців

3 кг
12 кг

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

1 кг
3 кг
12 кг

Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценят
лабрадора ретривера

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ІДЕАЛЬНА ВАГА
Adult
Labrador
Retriever

Лабрадори ретривери відомі своєю схильністю до зайвої ваги. Цей раціон сприяє підтриманню ідеальної ваги завдяки адаптованому вмісту
калорій

ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів, сприяючи збереженню ідеальної ваги. Збагачений ЕПК і ДГК

Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи лабрадор ретривер
віком від 15 місяців

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ШЕРСТІ
Допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією
огірочника

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю
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3 кг
12 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
BREED HEALTH NUTRITION
Продукт

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК ОКРЕМИХ ПОРІД

Призначення
Junior
Golden
Retriever

Властивості

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ШЕРСТІ
Допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією
огірочника аптекарського

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Сприяє підтриманню здорового травлення та балансу кишкової флори
Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
золотистий ретривер віком
від 2 до 15 місяців

Adult
Golden
Retriever

Фасування

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

3 кг
12 кг

Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценят золотистого ретривера

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ШЕРСТІ
Допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс речовин) та здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією
огірочника аптекарського

ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ
Формула раціону містить особливі поживні речовини, що допомагають
підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином, ЕПК і ДГК
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи золотистий ретривер віком від 15 місяців

3 кг
12 кг

ІДЕАЛЬНА ВАГА
Сприяє підтриманню ідеальної ваги завдяки адаптованому вмісту
калорій

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Junior
German Shepherd

Виняткова комбінація поживних речовин, що сприяють здоров’ю травлення
(L.I.P.-протеїни) та балансу кишкової флори (ФОС, МОС), таким чином забезпечуючи
якісне випорожнення. Враховано чутливість системи травлення цуценят німецької
вівчарки

ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Повнораціонний сухий
корм для цуценят породи
німецька вівчарка віком
від 2 до 15 місяців

Сприяє підтриманню здоров’я кісток і суглобів цуценят німецької вівчарки завдяки
адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Цей особливий раціон також допомагає
підтримувати ідеальну вагу

3 кг
12 кг

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ
Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценят німецької вівчарки

ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
Adult
German Shepherd

Сприяє здоровому травленню, враховуючи чутливість системи
травлення німецької вівчарки, завдяки високозасвоюваним L.I.P.протеїнам та особливій клітковині для обмеження надмірної кишкової
ферментації з одночасним підтриманням кишкової флори

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА ШЕРСТІ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи німецька вівчарка
віком від 15 місяців

Adult
Rottweiler

Допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний
комплекс) і здоров’я шкіри загалом (ЕПК і ДГК)

ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Це особливий раціон для підтримання здоров’я кісток і суглобів та
збереження ідеальної ваги. Збагачено ЕПК і ДГК
ЕКСКЛЮЗИВНА КРОКЕТА: здоров’я зубів
Допомагає зменшити формування зубного нальоту і каменю

ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ
Формула раціону містить особливі поживні речовини, що допомагають
підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином, ЕПК і ДГК

ІДЕАЛЬНА М’ЯЗОВА МАСА
Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак
породи ротвейлер віком від
18 місяців

3 кг
12 кг

Допомагає підтримувати м’язову масу завдяки адаптованому вмісту
протеїну (26%). Формула раціону також збагачена L-карнітином

3 кг
12 кг

ЗДОРОВ’Я КІСТОК І СУГЛОБІВ
Це особливий раціон для підтримання здоров’я кісток і суглобів та
збереження ідеальної ваги. Раціон збагачений ЕПК та ДГК
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СОБАК
NUTRITION SUPPLEMENT – EDUC (ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ЕДЮК)
Продукт

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

Educ
ɅɉɇɊɆɀɅɌ
ȽȲɍȻɇȲɈȲȽ

Винагорода під час
навчання та дресирування.
Для цуценят віком
від 2 місяців та для дорослих
собак

Неповнораціонний продукт EDUC
з низьким вмістом енергії
(лише 3 ккал в крокеті).
Має високу смакову привабливість

Упаковки
по 50 г
(у коробці
30 упаковок)

Підвищенний вміст
вітамінів Е та С, необхідних
для підтримання функцій
клітин

NUTRITION SUPPLEMENT – ENERGY (ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ЕНЕРДЖІ)

Energy
Додаткова енергія, а
також винагорода під час
навчання та дресирування.
Для дорослих собак із
підвищеною активністю
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ɅɉɇɊɆɀɅɌ
ȻɈȿɃɉɅɌɃȿȻɈɍȲȽ

Неповнораціонний продукт Energy з високим
вмістом коротколанцюгових жирних кислот,
що сприяють швидкому вивільненню енергії,
для підтримання активності та відмінних
робочих якостей у собак

Підвищенний рівень
антиоксидантів (вітамінів
Е та С, поліфенолів), що
захищають клітини від
впливу вільних радикалів

Упаковки
по 50 г
(у коробці
30 упаковок)
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE HEALTH NUTRITION WET ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ – ВОЛОГІ РАЦІОНИ
Продукт

Призначення

Основна властивість
1-й ПЕРІОД:
ЛЕГКИЙ СТАРТ
НАЙНІЖНІШИЙ
МУС

Повнораціонний вологий
корм для вагітних, кішок
у період лактації та для
кошенят у 1-й період
зростання (від відлучення
до досягнення віку
4 місяців)

Додаткові властивості
Інстинктивне уподобання

Поживний склад, якому коти
інстинктивно надають перевагу
Природний захист

Текстура мусу спрощує кошенятам
перехід до харчування твердим
кормом. Також підходить для
вагітних та кішок у період лактації

Фасування

Допомагає формуванню природного
захисту організму завдяки манановим
олігосахаридам
та антиоксидантному комплексу
(що складається з вітамінів E
та C, таурину і лютеїну)

Банка
195 г
(в упаковці
12 банок)

Легко жувати

шматочки в соусі

Повнораціонний вологий
корм для кошенят 2-го
періоду зростання (від 4 до
12 місяців) та для вагітних
кішок

Підтримання природних
механізмів захисту

Допомагає формуванню природного захисту організму завдяки
манановим олігосахаридам
та антиоксидантному комплексу
(що складається з вітамінів E
та C, таурину і лютеїну)

Маленькі шматочки в соусі
Інстинктивне уподобання

Поживний склад, якому коти
інстинктивно надають перевагу

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Легко жувати

шматочки в желе

Повнораціонний вологий
корм для кошенят 2-го
періоду зростання (від 4 до
12 місяців) та для вагітних
кішок

Підтримання природних
механізмів захисту

Допомагає формуванню природного захисту організму завдяки
манановим олігосахаридам
та антиоксидантному комплексу
(що складається з вітамінів E
та C, таурину і лютеїну)

Маленькі шматочки в желе
Інстинктивне уподобання

Поживний склад, якому коти
інстинктивно надають перевагу

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

НЕЗАБАРОМ У ПРОДАЖУ
Легко жувати

паштет

Імпорт продукту в Україну з метою продажу
почнеться орієнтовно в жовтні-грудні 2017 року.

Повнораціонний вологий
корм для кошенят 2-го
періоду зростання (від 4 до
12 місяців) та для вагітних
кішок

Підтримання природних
механізмів захисту

Допомагає формуванню природного захисту організму завдяки
манановим олігосахаридам
та антиоксидантному комплексу
(що складається з вітамінів E
та C, таурину і лютеїну)

Інстинктивне уподобання

Поживний склад, якому коти
інстинктивно надають перевагу

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Здоров'я сечової системи

ХАРЧОВІ УПОДОБАННЯ

шматочки в соусі

Повнораціонний
вологий корм
для котів віком
від 12 місяців
28

оптимальний профіль

Раціон створений відповідно
до макронутрієнтного профілю,
якому віддають перевагу дорослі
коти

Підтримання здоров’я сечової
системи завдяки зменшенню
концентрації мінеральних
речовин, що сприяють утворенню
сечових каменів
Підтримання ідеальної ваги

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE HEALTH NUTRITION WET ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ – ВОЛОГІ РАЦІОНИ
Продукт

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

Здоров'я сечової системи

ХАРЧОВІ УПОДОБАННЯ
оптимальний профіль

шматочки в желе
Повнораціонний
вологий корм
для котів віком
від 12 місяців

Раціон створений відповідно
до макронутрієнтного профілю,
якому віддають перевагу дорослі
коти

Підтримання здоров’я сечової
системи завдяки зменшенню
концентрації мінеральних
речовин, що сприяють утворенню
сечових каменів

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Підтримання ідеальної ваги

НЕЗАБАРОМ У ПРОДАЖУ
Здоров'я сечової системи

ХАРЧОВІ УПОДОБАННЯ
оптимальний профіль

паштет

Імпорт продукту в Україну з метою продажу
почнеться орієнтовно в жовтні-грудні 2017 року.

Раціон створений відповідно
до макронутрієнтного профілю,
якому віддають перевагу дорослі
коти

Повнораціонний
вологий корм
для котів віком
від 12 місяців

Підтримання здоров’я сечової
системи завдяки зменшенню
концентрації мінеральних
речовин, що сприяють утворенню
сечових каменів

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Підтримання ідеальної ваги

Здоров'я сечової системи

ПІДТРИМАННЯ
ІДЕАЛЬНОЇ ВАГИ

шматочки в соусі
Повнораціонний
вологий корм для
стерилізованих котів
віком від 12 місяців

Допомагає зберігати ідеальну вагу
завдяки відповідному
вмісту енергії

Підтримання здоров’я
сечової системи завдяки
зменшенню концентрації
мінеральних речовин у сечі

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Інстинктивне уподобання

НЕЗАБАРОМ У ПРОДАЖУ
Здоров'я сечової системи

ПІДТРИМАННЯ
ІДЕАЛЬНОЇ ВАГИ

паштет

Імпорт
мпорт продукту в Україну з метою продажу
почнеться орієнтовно в жовтні-грудні 2017 року.

Повнораціонний
вологий корм для
стерилізованих котів
віком від 12 місяців

Допомагає зберігати ідеальну вагу
завдяки відповідному
вмісту енергії

ПІДТРИМАННЯ
ЖИТТЄВОЇ СИЛИ

Повнораціонний
вологий корм для
зрілих котів віком
від 7 років

Сприяє нейтралізації вільних
радикалів завдяки ексклюзивному
комплексу антиоксидантів

Повнораціонний
вологий корм для
зрілих котів віком
від 12 років

Інстинктивне уподобання

Поживний склад, якому коти
інстинктивно надають перевагу
Здоров’я нирок

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Адаптований вміст фосфору

Харчове уподобання.
Оптимальний профіль

РОКІВ

шматочки в соусі

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Харчове уподобання.
Оптимальний профіль

РОКІВ

шматочки в соусі

Підтримання здоров’я
сечової системи завдяки
зменшенню концентрації
мінеральних речовин у сечі

ЗДОРОВ’Я СУГЛОБІВ
ЕПК і ДГК

Допомагає підтримувати
здоров’я суглобів завдяки
високому вмісту жирних
кислот ЕПК і ДГК

Поживний склад, якому коти
інстинктивно надають перевагу
Здоров’я нирок

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Адаптований вміст фосфору
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ЧИМ МАЛЕНЬКЕ КОШЕНЯ

ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
ВІД ДОРОСЛОГО КОТА
БІЛЬШ ВРАЗЛИВА
ІМУННА СИСТЕМА
ЧУТЛИВА СИСТЕМА
ТРАВЛЕННЯ
ІНТЕНСИВНИЙ РОЗВИТОК
М’ЯЗІВ ТА КІСТОК

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ
ДЛЯ КОШЕНЯТ
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE HEALTH NUTRITION
Продукт

GROWTH

Призначення

ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОШЕНЯТ
Гармонійне
зростання

Babycat
milk
Повноцінний замінник
молока для кошенят
від народження
до відлучення

ДГК наявна у материнському молоці
та сприяє розвитку когнітивних
функцій, саме тому Babycat milk
збагачений ДГК

Здорове
травлення

300 г

Зручне
приготування

First Age

MOTHER &

BABYCAT
Повнораціонне харчування
для кішок під час вагітності та лактації, а також для
кошенят у першій фазі росту
до досягнення віку 4 місяців

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ

Легке відлучення
Підтримує природний захист
організму кошеняти першої фази
росту завдяки комплексу
антиоксидантів, який містить
вітамін Е, вітамін С, таурин і лютеїн

Підтримання здоров’я
системи травлення

400 г
2 кг
4 кг

Second Age

KITTEN
Повнораціонний
сухий корм
для кошенят віком
від 4 до 12 місяців
Second Age

KITTEN
Sterilised

Повнораціонний сухий
корм для стерилізованих
кошенят віком
від 6 до 12 місяців

INDOOR

ЗДОРОВЕ ТРАВЛЕННЯ

Допомогає підтримувати здоров’я
системи травлення.
Високоперетравні протеїни (L.I.P.),
адаптована кількість клітковини із
вмістом подорожника та пребіотики
підтримують баланс флори
кишківника

Підтримання
імунної системи
Здорове зростання

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

ЗРОСТАННЯ та
КОНТРОЛЬ ВАГИ

Допомагає знизити ризик набирання зайвої ваги завдяки адаптованому вмісту жирів і забезпечує
збалансоване споживання поживних речовин (протеїнів, кальцію,
фосфору) для гармонійного завершення періоду зростання

Підтримання
імунної системи

400 г
2 кг

Здорове травлення

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ ПЕРЕВАЖНО В ПРИМІЩЕННІ
Home Life

INDOOR 27
Повнораціонний сухий корм
для дорослих котів віком від
1 до 7 років. Проживання у
приміщенні
Home Life

INDOOR

ЗМЕНШЕННЯ
ЗАПАХУ ФЕКАЛІЙ

Містить восокоперетравні протеїни,
належну кількість клітковини та особливі
поживні речовини для підтримання
системи травлення і зменшення запаху
фекалій

ВИВЕДЕННЯ
ГРУДОЧОК ШЕРСТІ

Long Hair

Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів з
довгою шерстю віком від 1
до 7 років. Проживання у
приміщенні

Cтимулює кишковий транзит і сприяє
виведенню грудочок шерсті природним
шляхом завдяки вмісту клітковини
особливого типу, в тому числі насіння з
подорожника

Помірний
вміст енергії
Контроль утворення
грудочок шерсті

Зменшення запаху
випорожнень
Здоров’я шкіри і краса
шерсті

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

400 г
2 кг
10 кг
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE HEALTH NUTRITION
Продукт

INDOOR

ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ

Призначення

Основна властивість

Фасування

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ ПЕРЕВАЖНО В ПРИМІЩЕННІ
Home Life

INDOOR

7

ПІДТРИМАННЯ
ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

РОКІВ

Повнораціонний сухий корм
для дорослих котів віком від
7 до 12 років. Проживання у
приміщенні

IN&OUTDOOR

Додаткові властивості

Збагачений ексклюзивним
комплексом антиоксидантів

Зменшення запаху
випорожнень
Підтримання
здоров’я нирок
завдяки відповідному
вмісту фосфору

400 г
1,5 кг
3,5 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ КОТІВ
Regular

БАЛАНС ПОЖИВНИХ
РЕЧОВИН
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Повнораціонний
сухий корм для дорослих
котів віком
від 1 до 7 років

Збалансований корм,
що містить повний комплекс
поживних речовин
ОПТИМАЛЬНЕ
ТРАВЛЕННЯ

Regular

SENSIBLE 33
Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
віком від 1 до 7 років із
чутливим травленням

SPECIAL

Ексклюзивна комбінація поживних
речовин для забезпечення
оптимальної роботи травної системи
(L.I.P. *) і пребіотики для підтримання
балансу мікрофлори кишечника
* L.I.P. – білки, відібрані за принципом оптимальної
засвоюваності.

Підтримання
ідеальної ваги
Виведення
грудочок шерсті

Висока смакова
привабливість
Калорійність раціону
адаптована до більш
високих енергетичних
потреб котів

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ, РОЗРОБЛЕНЕ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ПОТРЕБ КОТІВ
Feline Preference

PROTEIN

Protein

Exigent
Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів,
вибагливих до поживності
корму, віком від 1 до 7 років

Завдяки особливому співвідношенню
протеїнів, вуглеводів та жирів цей
корм є оптимальним рішенням для
задоволення потреб вибагливих котів

Підтримання
ідеальної ваги
Відповідність
індивідуальним
уподобанням

400 г
2 кг
10 кг

Feline Preference

Підтримання
ідеальної ваги

AROMA
Exigent

Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів,
вибагливих до аромату
корму, віком від 1 до 7 років

Цей раціон відзначається
поєднанням оригінальних ароматів
і є оптимальним рішенням для
задоволення потреб вибагливих котів

Відповідність
індивідуальним
уподобанням

400 г
2 кг
10 кг

Feline Preference

SAVOUR

Підтримання
ідеальної ваги

Exigent
Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів,
вибагливих до смакових
якостей корму, віком
від 1 до 7 років
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Цей раціон поєднує 2 види крокет
різної форми, текстури та складу,
що доповнюють одна одну, і є
оптимальним рішенням для
задоволення потреб вибагливих котів

Відповідність
індивідуальним
уподобанням

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE HEALTH NUTRITION
Продукт

STERILISED

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СТЕРИЛІЗОВАНИХ КОТІВ
Regular

STERILISED 37
10 кг

ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ

Повнораціонний сухий
корм для стерилізованих
котів віком від 1
до 7 років
Regular

APPETITE
CONTROL
Sterilised

Повнораціонний сухий корм
для стерилізованих котів
віком від 1
до 7 років, схильних
до випрошування їжі

КОНТРОЛЬ ВАГИ

Допомагає знизити ризик
набирання зайвої ваги завдяки
помірному вмісту жирів (12%)
та відповідним щоденним
нормам годування. Збагачений
L-карнітином

Підтримання здоров’я
сечової системи
Високий вміст білка
Сприяє підтриманню
м’язової маси завдяки
високому рівню вмісту
білка (37%)

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

КОНТРОЛЬ
СИТОСТІ

Містить значну* кількість
специфічної клітковини, що
задовольняє апетит котів і кішок,
схильних до випрошування їжі,
та природним чином зменшує
відчуття голоду

Контроль ваги
Підтримання здоров’я
сечової системи

400 г
2 кг

* Порівняно з високоякісним звичайним харчуванням

ПІДТРИМАННЯ
ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

Контроль ваги
Повнораціонний сухий
корм для стерилізованих
котів віком від 7
до 12 років

Для підтримання життєвих сил
містить, зокрема, антиоксиданти
(вітаміни, поліфеноли зеленого
чаю та винограду), а також
незамінні жирні кислоти

Підтримання здоров’я
нирок

400 г
1,5 кг

ПІДТРИМАННЯ
ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

Контроль ситості
Повнораціонний сухий
корм для стерилізованих
котів віком від 7
до 12 років, схильних
до випрошування їжі

AGEING

Сприяє підтриманню здоров’я котів, які
мають перші ознаки зрілості, завдяки
вмісту спеціальних поживних речовин,
у тому числі жирних кислот ЕПК і ДГК,
поліфенолів зеленого чаю, комплексу
антиоксидантів, що включає вітамін C

Підтримання здоров’я
нирок

400 г
1,5 кг

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ЗРІЛИХ КОТІВ
СТИМУЛЮЄ
ДО СПОЖИВАННЯ

Повнораціонний сухий
корм для зрілих котів
віком від 12 років

Стимулює зрілих котів до споживання
корму завдяки високій смаковій
привабливості та особливій подвійний
текстурі крокет, що полегшує їх
захоплення і розгризання.

Підтримання здоров’я
зрілих котів
Підтримання здоров’я
нирок

400 г
2 кг

КОНТРОЛЬ ВАГИ

Підтримання здоров’я
зрілих котів

Повнораціонний сухий
корм для стерилізованих
котів віком від 12 років

Сприяє підтриманню ідеальної
кондиції тіла завдяки помірному рівню
вмісту жирів (15%).

Підтримання здоров’я
нирок

400 г
2 кг
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ДОВЕДЕНА

ЕФЕКТИВНІСТЬ,
ВИДИМИЙ

РЕЗУЛЬТАТ
Здоров’я вашого кота має значення
Гама раціонів Feline Care Nutrition
від ROYAL CANIN для котів із
особливими потребами розроблена
ветеринарними лікарями та дієтологами
для досягнення очевидних результатів
у вирішенні таких важливих для
здоров’я кота проблем, як накопичення
у кишковому тракті грудок шерсті,
утворення зубного каменю, підвищена
чутливість шкіри та недостатній блиск
шерсті, а також схильність до зайвої
ваги.

ОБЕРІТЬ ВІДПОВІДНИЙ ВОЛОГИЙ РАЦІОН!
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE CARE NUTRITION ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ З ДОВЕДЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ – ВОЛОГІ РАЦІОНИ
Продукт

Призначення

Основна властивість

Додаткові властивості

Підтримання ідеальної ваги

шматочки в соусі
Повнораціонний вологий
корм для котів віком
від 12 місяців для
підтримання здоров’я шкіри
та краси шерсті

Підтримує здоров’я шкіри та блиск
шерсті завдяки
вмісту омега-3 та омега-6
жирних кислот

Підтримання здоров’я
сечової системи завдяки
зменшенню концентрації
мінеральних речовин у сечі

Підтримання ідеальної ваги

шматочки в желе
Повнораціонний
вологий корм для котів
віком від 12 місяців для
підтримання здоров’я шкіри
та краси шерсті

Допомагає підтримувати здоров’я
шкіри та блиск шерсті завдяки
вмісту омега-3
та омега-6 жирних кислот

Підтримання здоров’я сечової
системи завдяки зменшенню
концентрації мінеральних
речовин у сечі

Підтримання ідеальної ваги

шматочки в соусі
Повнораціонний вологий
корм для дорослих котів
віком від 12 місяців,
схильних до накопичення
в шлунково-кишковому
тракті грудочок шерсті

Сприяє зменшенню утворення
грудочок шерсті в травному
тракті кота і підтримує
кишковий транзит

Підтримання здоров’я системи
травлення

Високий вміст протеїну

шматочки в соусі
Повнораціонний
вологий корм для котів
віком від 12 місяців,
схильних до зайвої ваги

Сприяє зменшенню
споживання калорій. L-карнітин
сприяє метаболізму жирів

Підтримання здоров’я
сечової системи завдяки
зменшенню концентрації
мінеральних речовин у сечі

Підтримання ідеальної ваги

шматочки в соусі
Повнораціонний
вологий корм для котів
віком від 12 місяців
із чутливою системою
травленням

Високозасвоюваний раціон, що
сприяє зменшенню запаху фекалій

Підтримання здоров’я сечової
системи завдяки зменшенню
концентрації мінеральних
речовин у сечі

Фасування

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

Пауч
85 г
(у коробці
12 паучів)

35

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE CARE NUTRITION
Продукт

ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ З ДОВЕДЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

Призначення

Доведений результат
ДОВЕДЕНА
ЕФЕКТИВНIСТЬ

ЗНАЧНО БІЛЬШ
БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ
ЧЕРЕЗ

БЛИСК ШЕРСТІ ТА
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ

ДЕНЬ*

ВИДИМИЙ РЕЗУЛЬТАТ
АМІНОКИСЛОТИ І ВІТАМІНИ
ОМЕГА-3 ТА 6

Повнораціонний
сухий корм для дорослих
котів віком від 1 до 7 років

УДВIЧI ЕФЕКТИВНIШЕ
ВИВЕДЕННЯ ШЕРСТI
ПРИРОДНИМ
ЧИНОМ
УЖЕ ПIСЛЯ 14 ДНIВ
СУМІШ ДІЄТИЧНОЇ КЛІТКОВИНИ
ПОДОРОЖНИК

ДОВЕДЕНА
ЕФЕКТИВНIСТЬ
ЗМЕНШЕННЯ УТВОРЕННЯ
ЗУБНОГО КАМЕНЮ
НА

ЧЕРЕЗ 28 ДНIВ
ЕФЕКТ ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ
АКТИВНІ ЗУБНІ АГЕНТИ

WEIGHT

ДОВЕДЕНА
ЕФЕКТИВНIСТЬ
ЗМЕНШЕННЯ
СПОНТАННОГО СПОЖИВАННЯ
КАЛОРIЙ
НА

ОБМЕЖЕННЯ
НАБИРАННЯ
ВАГИ ЗА РАХУНОК
ЗМЕНШЕННЯ
СПОЖИВАННЯ
КАЛОРІЙ
Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
віком від 1 до 7 років
36

400 г
2 кг
10 кг

Подвійна дія
Механічна: розмір і форма крокет раціону
сприяють регулярному очищенню зубів, завдяки
чому зменшується утворення зубного нальоту.
Хімічна: формула раціону збагачена «активними
зубними агентами» – сполуками, що
нейтралізують кальцій у слині та запобігають
перетворенню зубного нальоту на камінь

400 г
1,5 кг
8 кг

* За результатами внутрішнього дослідження Royal Canin 2005 р.:
порівняння з контрольним раціоном для дорослих котів, що не
містить комплекс Oral Care з активними компонентами, і тестування
на тваринах із найбільш вразливими зубами

Повнораціонний
сухий корм для дорослих
котів віком від 1 до 7 років

LIGHT

Комплекс HAIRBALL CARE природним чином
сприяє зменшенню утворення у травному тракті
кота грудочок шерсті. Поєднання подорожника,
що є джерелом рослинного слизу, та
мікронізованої клітковини стимулює кишковий
транзит: замість накопичення у шлунку та
подальшого відригування шерсть виводиться з
фекаліями

* За результатами внутрішнього дослідження Royal Canin 2013 р.:
порівняння з контрольним раціоном для дорослих котів, що не
містить ексклюзивний комплекс Hairball Care

Повнораціонний
сухий корм для дорослих
котів віком від 1 до 7 років

ЗМЕНШЕННЯ
УТВОРЕННЯ
ЗУБНОГО НАЛЬОТУ І
КАМЕНЮ

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

* За результатами внутрішнього дослідження Royal Canin 2006 р.

ДОВЕДЕНА
ЕФЕКТИВНIСТЬ

ВИВЕДЕННЯ
ГРУДОЧОК ШЕРСТІ

Спеціальний раціон для підтримання здоров’я
шкіри та блиску шерсті. Формула раціону містить
унікальний баланс поживних речовин, у тому
числі ексклюзивний комплекс амінокислоти
гістидину і вітамінів групи В, для підтримання
бар’єрної функції шкіри, високоякісні
протеїни (L.I.P. – протеїни) та сульфуровмісні
амінокислоти для підтримання росту шерсті,
а також омега-6 і омега-3 жирні кислоти, що
мають сприятливий вплив на здоров’я шкіри та
красу шерсті

Фасування

ОДНОЧАСНЕ ПIДТРИМАННЯ
СИТОСТI

КЛІТКОВИНА І ПОДОРОЖНИК
L-КАРНІТИН

Особливе поєднання різних видів клітковини, у
тому числі клітковини подорожника, допомагає
підтримувати ситість котів і сприяє зменшенню
споживання ними калорій. Низький вміст жиру
запобігає набиранню зайвої ваги, L-карнітин
сприяє метаболізму жирів. Високий вміст
білка (40%) забезпечує підтримання м’язової
маси

* За результатами внутрішнього дослідження Royal Canin 2006 р.:
порівняння спонтанного споживання котами раціонів преміум-класу

400 г
2 кг
10 кг

ВАШ ПОРОДИСТИЙ КІТ

УНІКАЛЬНИЙ
СВОЄЮ ВЕЛИЧНІСТЮ
Коти різних порід мають різні потреби.
Кожна порода приваблива по-своєму: чи то розкішна
персидська з милою круглою мордочкою, чи могутній гігант
мейн-кун – і саме в деталях полягає їх особлива чарівність.
Саме тому ми розробили крокету спеціальної форми
для пласких щелеп котів породи персидська та особливу
суміш поживних речовин для підтримання здоров’я суглобів
активних мейн-кунів, аби задовольняти потреби, завдяки яким
кожна порода є унікальною.
Годуючи своїх улюбленців раціонами здорового
харчування для чистопородних котів Royal Canin, ви
допомагаєте їм розкрити всю величність своєї породи.
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE BREED NUTRITION
Продукт

Призначення

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ ОКРЕМИХ ПОРІД
Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

KITTEN

Persian
Повнораціонний сухий
корм для кошенят
персидської породи віком
до 12 місяців

ЗДОРОВЕ ЗРОСТАННЯ І
ДОВГА ШЕРСТЬ
Раціон має адаптований вміст
білка і точно збалансовану кількість
вітамінів та мінералів (у тому числі
кальцію і фосфору) для підтримання
здорового зростання та забезпечення
здоров’я шкіри та краси шерсті

• ПІДТРИМАННЯ ІМУННОЇ
СИСТЕМИ

• ЗМЕНШЕННЯ
УТВОРЕННЯ У
ТРАВНОМУ ТРАКТІ
ГРУДОЧОК ШЕРСТІ

ADULT

Persian
Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
персидської породи віком
від 12 місяців

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ
ТРАВЛЕННЯ

ЗДОРОВ’Я ДОВГОЇ ШЕРСТІ
Ексклюзивний комплекс поживних
речовин допомагає підтримувати
бар’єрну функцію шкіри, а також
зберігати її здоров’я і красу шерсті.
Раціон збагачено омега-3 і омега-6
жирними кислотами

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ
ТРАВЛЕННЯ

400 г
2 кг
10 кг

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

Підтримання здоров’я
сечової системи дорослих
котів

KITTEN

Maine Coon
Повнораціонний сухий
корм для кошенят
породи мейн-кун
віком до 15 місяців

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО
ТРИВАЛОГО ЗРОСТАННЯ
Раціон містить адаптовану кількість енергії
та білка, а також точно збалансовану
кількість вітамінів (у тому числі вітаміну D)
і мінералів (у тому числі кальцію і фосфору)
для підтримання здорового розвитку кісток
і суглобів та гармонійного зростання

ADULT

Maine Coon
Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
породи мейн-кун віком від
15 місяців

ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я
СУГЛОБІВ
З огляду на великий розмір і важкий
кістяк особливу увагу слід приділяти
захисту суглобів котів цієї породи.
Формула раціону забезпечує підтримання здоров’я кісток і суглобів.
Збагачена ЕПК і ДГК

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ
ТРАВЛЕННЯ
• ПІДТРИМАННЯ ІМУННОЇ
СИСТЕМИ

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ
• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА
КРАСИ ШЕРСТІ
Підтримання здоров’я
сечової системи дорослих
котів

400 г
2 кг
4 кг

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

ADULT

Maine Coon
Повнораціонний вологий
корм для дорослих котів
породи мейн-кун
віком від 15 місяців
Оновлений дизайн
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ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я
СУГЛОБІВ
Сприяє підтриманню здоров’я
кісток і суглобів мейн-кунів – одних
із найбільших котів

• КОНЦЕНТРОВАНА
ЕНЕРГІЯ
• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА
КРАСИ ШЕРСТІ

пауч 85 г
(у коробці
12 паучів)

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ
FELINE BREED NUTRITION
Продукт

Призначення

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ КОТІВ ОКРЕМИХ ПОРІД
Основна властивість

Додаткові властивості

Фасування

KITTEN

British Shorthair

РОЗВИТОК М’ЯЗІВ ТА КІСТОК
Повнораціонний сухий
корм для кошенят породи
британська короткошерста
віком до 12 місяців

Підтримує здоровий розвиток м’язів
та кісток завдяки адаптованому рівню
протеїну та збалансованому вмісту
мінералів і вітамінів Збагачений
L-карнітином, що сприяє метаболізму
жирів

British Shorthair

ТОНУС М’ЯЗІВ
Раціон має адаптований вміст
білка, що допомагає підтримувати
м’язову масу тварини. Збагачений
L-карнітином, що сприяє метаболізму
жирів

ADULT

British Shorthair

Оновлений дизайн

Повнораціонний вологий
корм для дорослих котів
породи британська короткошерста віком
від 12 місяців

АДАПТОВАНИЙ ВМІСТ
ЕНЕРГІЇ
Адаптований вміст енергії
та помірний вміст жиру для
підтримання ідеальної ваги

Siamese
СТРУНКЕ М’ЯЗИСТЕ ТІЛО
Підвищений рівень високоякісного
протеїну (38%) та помірний рівень
високоякісного жиру (16%) допомагають підтримувати тіло кота сіамської
породи витонченим і м`язистим

Sphynx
ВИСОКИЙ ВМІСТ ЕНЕРГІЇ
Висококалорійна формула раціону
відзначається підвищеним вмістом
жиру (23%) для задоволення
збільшених потреб в енергії котів
породи сфінкс

Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
породи бенгальська віком
від 12 місяців

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА
ЯКОСТІ ШЕРСТІ
• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СЕЧОВОЇ
СИСТЕМИ

пауч 85 г
(у коробці
12 паучів)

• ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я
ШКІРИ ТА КРАСИ ШЕРСТІ

400 г
10 кг

Підтримання здоров’я
сечової системи дорослих
котів

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

400 г
2 кг
10 кг

Підтримання здоров’я
сечової системи дорослих
котів

• ПІДТРИМАННЯ
М’ЯЗОВОЇ МАСИ
ТВАРИНИ

ADULT

Bengal

Підтримання здоров’я
сечової системи дорослих
котів

400 г
2 кг
4 кг
10 кг

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ

ADULT

Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
породи сфінкс віком
від 12 місяців

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

400 г
2 кг
10 кг

• ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я
СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ

ADULT

Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
сіамської породи віком
від 12 місяців

• ПІДТРИМАННЯ ІМУННОЇ
СИСТЕМИ

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я КІСТОК ТА
СУГЛОБІВ

ADULT

Повнораціонний сухий
корм для дорослих котів
породи британська короткошерста віком
від 12 місяців

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ
ТРАВЛЕННЯ

ЗДОРОВ’Я СИСТЕМИ
ТРАВЛЕННЯ
Білок високого рівня засвоюваності
для підтримання здоров’я системи
травлення, а також адаптовану кількість
клітковини і пребіотики для підтримання
балансу мікрофлори у кишечнику

• ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ТА
БЛИСКУ ШЕРСТІ

400 г
2 кг
10 кг

Підтримання здоров’я
сечової системи дорослих
котів
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ПРОТЕЇНИ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ
Незасвоєні протеїни можуть спровокувати процес шумування в товстому кишечнику й стати причиною рідких екскрементів
з різким запахом. Раціони від ROYAL CANIN містять ретельно відібрані й оброблені в ході виробничого процесу протеїни, що
гарантує їх найкращу асиміляцію організмом і сприяє здоровому травленню.

* L.I.P. –
ЕКСКЛЮЗИВНА РОЗРОБКА
ВІД ROYAL CANIN!
Найкращі джерела
протеїнів компанія
ROYAL CANIN
позначила
ярличком L.I.P.

Protein

Абревіатура L.I.P.* позначає наявність протеїнів, відібраних за принципом їх максимальної засвоюваності
(щонайменше 90%, у середньому 95%).
L.I.P.* – гарантія максимальної засвоюваності й здоров’я системи травлення.
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕХОДУ
НА КОРМ ROYAL CANIN
Аби уникнути появи проблем із травленням, перехід із будь-якого типу годування або з корму іншого виробника
на раціон ROYAL CANIN необхідно здійснювати поступово протягом 7 днів за наведеною нижче схемою:

75%
попередній корм

50%
попередній корм

25%
попередній корм

+25%
новий корм

+50%
новий корм

+75%
новий корм

Дні 1 – 2

Дні 3 – 4

Дні 5 – 6

100%
новий корм

День 7 і далі

Перехід з одного виду корму ROYAL CANIN на інший рекомендуємо здійснювати також поступово протягом
2-4 днів, керуючись представленою нижче схемою:

75%
попередній корм

50%
попередній корм

25%
попередній корм

+25%
новий корм

+50%
новий корм

+75%
новий корм

1-й день

2-й день

3-й день

100%
новий корм

4-й день
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ПЕРЕВІРКА КОНДИЦІЇ СОБАКИ
Під шкірою добре проглядають ребра,
поперекові хребці та кістки тазу.
Жирові відкладення неможливо прощупати.
Деякі кісткові виступи помітно виділяються.

ВИСНАЖЕННЯ

ХУДОРЛЯВІСТЬ

Ребра можна легко прощупати, їх добре видно через відсутність
жирових відкладень.
Видно верхню частину поперекових хребців.
Тазові кістки виступають.
Помітно виділяється талія та черевна складка.

НОРМАЛЬНА
ВАГА

Під невеликими жировими відкладеннями можна прощупати ребра.
Талія розташовується нижче грудної клітки (огляд згори).
Живіт підтягнений (огляд збоку).

ЗАЙВА ВАГА

Ребра не видно, але їх можливо прощупати.
Талія виділяється нечітко (огляд згори).
Ледь помітна черевна складка.

ЗАНАДТО
ВЕЛИКА ВАГА

Ребра важко прощупати, вони вкриті щільним жировим прошарком.
Помітні жирові відкладення біля попереку та основи хвоста.
Талія відсутня або ледь помітна.
Черевна складка може бути відсутня.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Щоб забезпечити свіжість раціону, відкриту упаковку сухого корму бажано зберігати в темному прохолодному місці не більше 60
діб, а в теплу пору року – до 30 діб. Відкритий вологий корм слід зберігати в холодильнику не більше 4 діб.
Завжди перевіряйте рекомендації щодо добової норми корму на упаковці
1 – Визначте вагу свого собаки
2 – Оцініть рівень його активності
Наприклад, якщо у вас дорослий собака породи золотистий ретривер вагою 30 кг із помірним рівнем активності, його добова
норма харчування становить 353 г, або 3+5/8 мірного стакана ROYAL CANIN (див. наведену нижче таблицю).

Помірний
рівень
активності

Добова
норма – 353 г

30 кг
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Мірний стакан

ПЕРЕВІРКА КОНДИЦІЇ КОТА
Під шкірою добре проглядають ребра, поперекові хребці
та кістки тазу.
Жирові відкладення неможливо прощупати.
Деякі кісткові виступи помітно виділяються.

ВИСНАЖЕННЯ

ХУДОРЛЯВІСТЬ

Ребра можна легко прощупати, їх добре видно через відсутність
жирових відкладень.
Видно верхню частину поперекових хребців.
Тазові кістки виступають.
Помітно виділяється талія та черевна складка.

НОРМАЛЬНА
ВАГА

Під невеликими жировими відкладеннями можна прощупати ребра.
Талія розташовується нижче грудної клітки (огляд згори).
Живіт підтягнений (огляд збоку).

ЗАЙВА ВАГА

Ребра не видно, але їх можливо прощупати.
Талія виділяється нечітко (огляд згори).
Ледь помітна черевна складка.

ЗАНАДТО
ВЕЛИКА ВАГА

Ребра важко прощупати, вони вкриті щільним шаром жиру.
Помітні жирові відкладення біля попереку та основи хвоста.
Талія відсутня або ледь помітна.
Черевна складка може бути відсутня.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Щоб забезпечити свіжість корму, відкриту упаковку бажано зберігати в темному прохолодному місці не більше 60 діб, а в теплу
пору року – не більше 30 діб. Відкритий вологий корм повинен зберігатися в холодильнику не більше 4 діб.
Завжди перевіряйте рекомендації щодо добової норми корму на упаковці
1 - Перевірте вагу свого кота.
2 - Оцініть рівень його активності.
Наприклад, якщо у вас дорослий кіт сибірської породи вагою 3 кг з помірним рівнем активності, його добова норма
становить 45 г (див. наведену нижче таблицю).

Помірний
рівень
активності
Добова
норма – 45 г
Мірний стакан
3 кг

1

Див. рекомендації
щодо дозування
корму на упаковці,
де зазначено добову
норму годування.

Примітка. Якщо ви годуєте свого кота змішаним раціоном із сухого та вологого корму, радимо дотримуватись рекомендацій щодо
добової норми годування та схеми змішування раціонів, зазначених на упаковці кожного відповідного корму.

2

Скористайтеся
вагами для
зважування корму.

3

Від’єднайте
стікер від мірного
стакана.

4

Скориставшись
стікером, позначте
потрібну кількість
корму на стакані.
Таким чином ви
зможете щоденно
згодовувати належну
кількість корму.

5

Насипте відміряну
кількість корму в миску.
Добову норму годування
можна розділити на
кілька порцій.
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