Kompletny program żywieniowy dla kotów i psów

animonda – firma z przyszłością
animonda petfood gmbh należy do
dobrze znanej Grupy heristo AG, jednego z najważniejszych niemieckich
wytwórców produktów mięsnych,
gotowych posiłków jak również artykułów spożywczych i specjałów rybnych przeznaczonych dla ludzi.
Oddzielny pion firmy, do którego
należy animonda, koncentruje się
wyłącznie na produkcji i marketingu
pokarmów dla zwierząt. Odbywa się to
w dwóch fabrykach.
Główną zasadą filozofii animondy jest
oferowanie klientowi i miłośnikowi
kotów i psów kompletnej, zrównoważonej gamy produktów najwyższej
jakości, stworzonych indywidualnie
dla potrzeb żywieniowych zwierząt.
Dlatego produkty animonda dostępne
są wyłącznie w dobrych sklepach zoologicznych. Ponieważ porada eksperta
i dodatkowe informacje są często
niezbędne w sytuacji problemów
żywieniowych.
W przypadku pytań dotyczących żywienia zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z nami. Nasz weterynarz, specjalizujący się w dziedzinie
odżywiania i diety zwierząt, zawsze
służy pomocą.
Po prostu zadzwoń lub wyślij e-maila.
Tel.
+49 (0)541 77076-0
Fax
+49 (0)541 77076-19
E-Mail info@animonda.de

animonda – Najlepszy wybór dla twojego pupila
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Ważne argumenty sprzedaży
produktów animonda
Argumenty jakościowe
 Ze względu na zaplecze animondy – członka grupy heristo AG, jednego z największych
niemieckich przetwórców produktów mięsnych do spożycia przez ludzi – jest silny nacisk na
jakość surowców, tak, aby spełnione były standardy kontroli jakości
 Zakłady produkujące pokarm dla zwierząt posiadają certyfikat jakości ISO 9001
(posiadamy dwa wysoko zaawansowane zakłady produkcyjne).

 Surowce pochodzenia mięsnego są w dużym stopniu przetwarzane jako świeże, co
wymaga szczególnej wiedzy i zwiększonego zużycia podczas produkcji. Zaleta: doskonały
wygląd i akceptacja przez zwierzęta, wynikająca z naturalnej struktury mięsa i zachowania
naturalnego smaku.
(W tej gałęzi przemysłu często stosuje się surowce
głęboko zmrożone)
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 animonda nieustannie wstrzymuje się od używania aromatów i wzmacniaczy smakowych
we wszystkich swoich produktach i nigdy nie stosuje sztucznych barwników. Wszystkie produkty są konserwowane poprzez użycie naturalnych przeciwutleniaczy – naturalnej witaminy
E i C. Koszty są nieco wyższe, jednak odpowiedzialny konsument docenia tą zaletę.
 Regułą jest, że animonda nie używa żadnych przemysłowo przetworzonych „kawałków
mięsnych” niskiej jakości, udających prawdziwe mięso. W produktach animondy kawałki,
które widać są prawdziwymi kawałkami mięsa (w przypadku produktów mięsnych)

 animonda deklaruje znacząco wyższe proporcje mięsa w swoich produktach (odstępstwo
od tzw. międzynarodowych 4% standardów ). W przypadku niektórych produktów jest nawet
pełna deklaracja proporcji mięsa. Nie są stosowane wypełnienia z substancji warzywnych,
dodawane są jednak inne wartościowe składniki np. prawdziwe kiełki pszenicy.
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Argumenty handlowe
 Produkty animonda są – jako główne założenie filozofii animondy – promowane wyłącznie
poprzez argumenty jakościowe. Wielu produktów animondy – dzięki ich idei i standardom
jakości – nie da się bezpośrednio porównać z tzw. liderami rynkowymi i dlatego są USP (unikalna propozycja sprzedaży) i mają specjalny status na rynku. Dzięki temu sprzedawca ma
możliwość stworzenia jasnego profilu swojego asortymentu.

 Jako specjalne produkty o wysokich standardach jakości, produkty animonda nie podlegają ciągłym naciskom cenowym występującym na rynku masowym. Dlatego jest to atrakcyjna propozycja dla sprzedawców – przy konkurencyjnym dla klienta poziomie cen jest
możliwe stosowanie rozsądnych marży.
 animonda oferuje wiele ze swoich produktów w tzw. opakowaniach porcjowych – np.
posiłki w aluminiowych szalkach i puszkach. animonda zapewnia częste wizyty w sklepie,
ponieważ klient musi zakupić pokarm, którego potrzebuje w regularnych odstępach czasu.
animonda daje większą liczbę klientów przychodzących częściej. A każdy klient animondy
jest potencjalnym klientem na inne produkty.
 animonda oferuje bardzo rozbudowany asortyment pokarmów, aby sprostać różnorodnym potrzebom zwierząt. Asortyment ten zawiera również produkty o wysokim stopniu
specjalizacji, co znacząco poprawia kompetencje. animonda ma produkty na każdy okres
życia zwierzęcia, jak również na specjalne sytuacje. Wszystkie produkty są stworzone w
zgodzie z naukowymi standardami i przesłankami. animonda nie oferuje produktów „do
zabawy” ponieważ nie są one zgodne z naszą filozofią. Dlatego nawet nasze snack’i są zaprojektowane tak, aby zaspakajać potrzeby żywieniowo-fizjologiczne psów czy kotów.
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Kompletny program
żywieniowy
dla kotów

animonda – Pierwszy wybór dla twojego kota
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K

oty mają tendencje do bycia wybrednymi w kwestii pokarmu, animonda na to
odpowiedziała. Topowy produkt „Vom Feinsten” – pokarm mokry – oferuje
tylko co najlepsze i w różnorodnej formie. Są to kompletne posiłki i małe uczty
zarazem... a na dodatek bez składników modyfikowanych genetycznie.

Rodzaje:
Vom Feinsten Kitten
Specjalnie stworzony, aby sprostać wymaganiom żywieniowym młodych kotów.
W 3 interesujących odmianach.
 z wołowiną
100 g
 z drobiem
100 g
 z jagnięciną
100 g

Vom Feinsten Bio
Pyszne kawałki w sosie. W 100% z organicznych składników.
Oficjalnie certyfikowane przez SKAL. 2 rodzaje.
 Ragout z wołowiną
100 g
 Ragout z drobiem
100 g

Vom Feinsten Pure
Interesujące odmiany z mięsem. Nowość: z wieprzowiną.
 z drobiem
100 g
 z wołowiną
100 g
 z wieprzowiną
100 g
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Vom Feinsten Classic
Najlepsza jakość wyselekcjonowanych gatunków mięsa. W 5 pysznych odmianach.
 z drobiem i cielęciną
100 g
 Mix różnych mięs
100 g
 z indykiem i królikiem
100 g
 z sercami indyka
100 g
 z wątróbką drobiową
100 g

Vom Feinsten Menue
Pyszny posiłek wykonany z czystego mięsa i dodatkowego składnika. 3 odmiany.
 z drobiem i makaronem
100 g
 z wołowiną i ziemniakami
100 g
 z królikiem i ziołami
100 g

Vom Feinsten Mare
Nowe atrakcyjne smaki , kombinacja ryb, owoców morza i mięsa. W 3 pysznych smakach.
 z łososiem i krewetkami
100 g
 z kurczakiem i owocami morza
100 g
 z wołowiną i płaszczką
100 g

Vom Feinsten Wellness
Pyszny koci posiłek ze specjalnymi składnikami zapewniającymi sprawność fizyczną i
zdrowie. W 3 odmianach Wellness: z pomidorem, aloesem i miłorzębem.
 z aloe vera
100 g
 z ginkgo
100 g
 z pomidorem
100 g

Vom Feinsten for castrated cats
Czyste mięso indyka – wysoko przyswajalne – z dodatkowymi składnikami.
Dopasowane specjalnie do potrzeb wykastrowanych kotów.
 Indyk + ser
100 g
 Indyk + salami
100 g
 Indyk + pstrąg
100 g

Vom Feinsten Senior
Specjalnie stworzony, aby sprostać wymaganiom żywieniowym starszych kotów.
W 3 odmianach.
 z wołowiną
100 g
 z drobiem
100 g
 z jagnięcinią
100 g

Vom Feinsten Grandis
Specjalnie dla większych ras kotów takich jak main coon czy norwegian forrest cats.
2 rodzaje
 z wołowiną
100 g
 z drobiem
100 g

Vom Feinsten Terrine
Czyste mięso z dodatkami warzyw – bezkonkurencyjny posiłek doceniany przez twojego kota.
 z drobiem i kukurydzą
200 g
 z wołowiną i groszkiem
200 g
 z dziczyzną i marchewką
200 g
 z wątróbką i ziołami
200 g
 z wieprzowiną i warzywami
200 g
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Vom Feinsten Kitten
Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla kociąt
Numer artykułu

Składniki

z wołowiną
83220 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % wołowiny,
kurczaka 6 %, substancje mineralne.

z drobiem
83221 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % drobiu,
6 % wołowiny, substancje mineralne.

z jagnięciną
83236 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % kurczaka,
8 % jagnięcina, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 10 %, Tłuszcz 7 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 2 %,
Zawartość wody 80 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten BIO
Deklaracja
Pyszne kawałki w sosie. W 100 % z organicznych składników.
Oficjalnie certyfikowane przez SKAL. 2 rodzaje.
Numer artykułu

Składniki

Ragout z wołowiny
83319 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne* (10 % wołowiny),
zboże*, roślinne produkty uboczne*, oleje i tłuszcze*,
substancje mineralne.

Ragout z drobiem
83320 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne* (10 % kurczaka),
zboże*, roślinne produkty uboczne*, oleje i tłuszcze*,
substancje mineralne.
* W 100 % z organicznych składników.

Analiza:

Białko 8 %, Tłuszcz 4 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 2 %,
Zawartość wody 80,5 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Pure
Deklaracja
Najlepsze mięso dla mięsnych fanów. W 3 interesujących rodzajach.
Numer artykułu

Składniki

z wołowiną
83309 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
30 % wołowiny, substancje mineralne.

z drobiem
83310 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
10 % kurczaka, substancje mineralne.

z wieprzowiną
83311 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
15 % wieprzowina, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,6 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Classic
Deklaracja
Najlepsza jakość wyselekcjonowanych
gatunków mięsa.
W 5 pysznych odmianach.

Numer artykułu

Składniki

z drobiem i cielęciną
83200 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % drobiu, 8 % cielęciny
substancje mineralne.

Mix różnych mięs
83204 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % wołowiny, 10 % jagnięcina,
10 % indyka, 10 % kurczaka, 10 % królika, substancje mineralne.

z indykiem i królikiem
83205 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % indyka, 8 % królika,
substancje mineralne.

z sercami indyka
83203 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 30 % wołowiny, 8 % serca
indyka, substancje mineralne.

z wątróbką drobiową
83304 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 14 % wątróbka drobiowa,
substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,6 %,
Zawartość wody 80,5 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Menue
Deklaracja
Pyszny posiłek wykonany z czystego mięsa i dodatkowego składnika.
W 3 odmianach.
Numer artykułu

Składniki

z drobiem i makaronem
83210 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % drobiu, 8 % cielęciny
produkty mączne: 4 % makaronu, substancje mineralne.

z wołowiną i ziemniakami
83211 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 35 % wołowiny
warzywa 4 % ziemniaków, substancje mineralne.

z królikiem i ziołami
83305 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 8 % królika,
substancje mineralne, zioła: 0,3 %.

Analiza:

Białko 10,5 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 1,4 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Mare
Deklaracja
Nowe atrakcyjne smakowo połączenie ryb, owoców morza
oraz mięsa w trzech doskonałych wariantach.
Numer artykułu

Składniki

z łososiem i krewetkami
832202 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: ryby i pochodne ryb:
łosoś 15 %, mięczaki i skorupiaki: krewetki 6 %,
substancje mineralne.

z kurczakiem i owocami
morza
83306 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 16 % kurczaka,
pochodne ryb: ryby 4 %, mięczaki i skorupiaki: kraby 4 %
substancje mineralne.

z wołowiną i
płaszczką
83305 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: wołowiny 18 %,
ryby i pochodne ryb: (płaszczka 4 %),
substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,6 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Wellness
Deklaracja
Pyszny koci posiłek ze specjalnymi
składnikami zapewniającymi sprawność
fizyczną i zdrowie. W 3 odmianach Wellness:
z pomidorem, aloesem i miłorzębem.
Numer artykułu

Składniki

z aloe vera
83244 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % drobiu,
roślinne produkty uboczne: 1,5 % aloe vera, substancje mineralne.

Aloe vera zawiera ponad 160 naturalnych substancji aktywnych. Maja one pozytywny wpływ
na metabolizm, poprawiają przyjmowanie składników odżywczych i witamin. Ciało zyskuje
energię i odporność na zachorowania.
z ginkgo
83245 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 15 % wołowiny
roślinne produkty uboczne: 0,5 % ginkgo, substancje mineralne.

Cenne ekstrakty Ginkgo mają pozytywny wpływ na cały szereg dysfunkcji, w szczególności
komórek nerwowych. Niszczenie życiowych składników komórek przez tzw. wolne rodniki
można efektywnie zwalczać. Przeciwdziała również procesom starzenia.
z pomidorem
83246 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % drobiu
warzywa: 4 % pomidor, substancje mineralne.

Karotenoid, naturalny barwnik roślin, ma pozytywny wpływ na ciało. Czerwony miąższ
pomidora stymuluje system immunologiczny i działa jak pułapka na substancje agresywne
pojawiające się w ciele, na skutek np. wpływu środowiska, tak aby nie wyrządziły więcej
szkód.

Analiza:

Białko 10,5 %, Tłuszcz 5,5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,8 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten for castrated cats
Deklaracja
Czyste mięso indyka – wysoko przyswajalne – z dodatkowymi
składnikami. Dopasowane specjalnie do potrzeb wykastrowanych
kotów.
Numer artykułu

Składniki

Indyk + ser
83231 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 94 % indyka
mleko i pochodne mleka: ser 4 %, substancje mineralne.

Indyk + salami
83234 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 94 % indyka, 4 % salami,
substancje mineralne.

Indyk + pstrąg
83238 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 84 % indyk,
ryby i pochodne ryb: 15 % pstrąga, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 12 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,8 %,
Zawartość wody 80 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 500 j.m, witamina D3 200 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Senior
Deklaracja
Specjalnie stworzony, aby sprostać wymaganiom żywieniowym
starszych kotów. W 3 odmianach.

Numer artykułu

Składniki

z wołowiną
83222 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % wołowiny,
6 % kurczaka, substancje mineralne.

z drobiem
83223 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % drobiu, 6 % wołowiny,
substancje mineralne.

z jagnięciną
83238 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % kurczaka,
8 % jagnięcina, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,6 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.

16

Vom Feinsten Grandis
Deklaracja
Specjalnie dla większych ras kotów takich jak maine coon czy
norwegian forrest cats. 2 rodzaje.

Numer artykułu

Składniki

z wołowiną
83317 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne (30 % wołowiny),
substancje mineralne.

z drobiem
83318 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne (25 % drobiu),
substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 5,2 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,6 %,
Zawartość wody 80,5 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Vom Feinsten Terrine
Deklaracja
Czyste mięso w połączeniu ze smakowitymi warzywami, to wszystko w
niezrównanym posiłku dla wybrednych kotów.
Numer artykułu

Składniki

z drobiem i kukurydzą
83312 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % drobiu,
warzywa: kukurydzy, substancje mineralne.

z wołowiną i groszkiem
83313 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 35 % wołowiny,
substancje mineralne.

z dziczyzną i marchewką
83314 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 8 % dziczyzna,
warzywa: 4 % marchwi, substancje mineralne.

z wieprzowiną i
warzywami
83315 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 14 % wołowiny,
5 % wieprzowina,warzywa: 4 % ziemniaków, 0,5 % marchew,
por, seler, substancje mineralne.

z wątróbka + ziołami
83316 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 14 % wątroby,
substancje mineralne, zioła 0,5 %.

Analiza:

Białko 10,5 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 1,4 %,
Zawartość wody 82 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E 30 mg.
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warzywa: 4 % groszek,

Vom Feinsten Select
Nowa bezkonkurencyjna karma animondy. Posiłek dla prawdziwych
kocich smakoszy. Zauważysz to natychmiast, zaraz po otworzeniu
praktycznej jedno-porcjowej torebki: niesamowicie delikatny filet z
kurczaka w pysznej oprawie. Nowe odmiany Vom Feinsten Select
są tak lekkie i zdrowe ponieważ nie zawierają cukru ani soi
Vom Feinsten Select jest dostępny w 6 wyśmienitych smakach:
 Filet
 Filet
 Filet
 Filet
 Filet
 Filet

z
z
z
z
z
z

kurczaka + tuńczyk
kurczaka + ser
kurczaka + morlesz
kurczaka + szynka
kurczaka + małże
kurczaka, jajko + aloe vera

Praktyczne porcje w torebkach 85 g.
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Vom Feinsten Select
Deklaracja
Karma uzupełniający dla dorosłych kotów
Numer artykułu

Skladniki

Filet z kurczaka + tuńczyk
83293 – 85 g

Filet z kurczaka: 83 %,
tuńczyk 17 %.

Filet z kurczaka + morlesz
83298 – 85 g

Filet z kurczaka: 83 %,
morlesz 17 %.

Filet z kurczaka + szynka
83296 – 85 g

Filet z kurczaka: 91 %,
szynki 9 %.

Filet z kurczaka + małże
83294 – 85 g

Filet z kurczaka: 91 %,
małże 9 %.

Filet z kurczaka + ser
83294 – 85 g

Filet z kurczaka: 89 %,
ser 11 %.

Filet z kurczaka jajko + aloe vera Filet z kurczaka: 89 %,
83294 – 85 g
jajko: 5 %, aloe vera: 5 %.

Analiza:
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Białko 12 %, Tłuszcz 1,5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,5 %,
Zawartość wody 82 %.

Vom Feinsten DELUXE (sucha karma)
Vom Feinsten jest teraz dostępny również jako wysokiej jakości pokarm suchy pod nazwą Vom Feinsten
DELUXE. Daje to możliwość wyboru pomiędzy suchą a mokrą karmą według upodobania. Vom Feinsten
DELUXE jest również podzielony na dobrze sprawdzoną koncepcję okresu życia: Kitten, Adult i Senior.
Występuje również w odmianie dla kastratów, spełniając szczególne potrzeby żywieniowe tej grupy kotów.

Szczególnie wyróżniającymi się cechami Vom Feinsten DELUXE są doskonałe własności
odżywczo-fizjologiczne:
 gwarantowany brak glutenu (z pszenicy i jęczmienia)
 specjalna mieszanka witaminy C wspomagająca naturalne procesy
oczyszczania zębów
 optymalne zaspokojenie zapotrzebowania na kwasy
tłuszczowe omega-3 i omega-6
 zastosowanie wartościowych składników drobiowych
 naturalne, bez soi, sztucznych przeciwutleniaczy,
barwników i konserwantów

Kitten

Zamykane utrzymujące świeżość opakowanie 250 g, 1,75 kg

Adult

Zamykane utrzymujące świeżość opakowanie 250 g, 1,75 kg

Senior

Zamykane utrzymujące świeżość opakowanie 250 g, 1,75 kg

Koty wykastrowane

Zamykane utrzymujące świeżość opakowanie 250 g, 1,75 kg

Grandis

Zamykane utrzymujące świeżość opakowanie 250 g, 1,75 kg
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Vom Feinsten DELUXE (sucha karma)
Vom Feinsten DELUXE Kitten
jest specjalnym pokarmem dla młodych i rosnących kotów. Specjalnie wyselekcjonowana
kombinacja aktywnych witaminowo składników
wspomaga rozwój systemu immunologicznego,
tak ważnego u kociąt, a odpowiednio dobrane
substancje mineralne promują zdrowy rozwój.
Łatwo przyswajalne proteiny i frukto-oligosacharydy są wyjątkowo łagodne dla wrażliwego
żołądka i jelit kociąt oraz wspomagają optymalne przyswajanie składników odżywczych.
Kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 zapewniają zdrową i lśniącą sierść.

Vom Feinsten DELUXE Adult
Specjalnie wyselekcjonowana kombinacja
składników najwyższej jakości dla dorosłych i w
pełni aktywnych kotów. Podczas gdy specjalnie
dobrana kombinacja witamin i substancji
aktywnych wspiera system immunologiczny,
odpowiednia mieszanka minerałów dba o zdrowie układu moczowego. Zawarte w pokarmie
naturalne włókna warzywne stymulują prawidłową pracę jelit i wspomagają eliminację
„kłaczków”. Stymulacja flory jelitowej pomaga
przeciwdziałać nieprzyjemnej woni odchodów.
Wartościowe kwasy tłuszczowe Omega 3 i
Omega 6 zapewniają zdrową sierść.
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Vom Feinsten DELUXE (sucha karma)
Vom Feinsten DELUXE Senior
Starsze koty wymagają żywienia odpowiadającego zmianom
zachodzącym w ich procesach metabolicznych. Stosunkowo wysoka zawartość protein połączona ze zredukowaną ilością tłuszczy
pozwala na utrzymanie wagi na stałym poziomie, co jest niezwykle
ważne dla tej grupy kotów. Taka forma odżywiania pozwala utrzymać zęby w doskonałym stanie. Specjalna kombinacja wit. C przeciwdziała tworzeniu się płytki i kamienia nazębnego. Odpowiednio
dobrane substancje aktywne z wit. C i E wzmacniają system odpornościowy, absorbują wolne rodniki i mogą spowalniać proces starzenia się komórek. Kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 wspomagają formowanie się zdrowej sierści nawet u starszych kotów.

Vom Feinsten DELUXE
dla wykastrowanych kotów
Uznaje się, że ok. 70% kotów domowych jest wykastrowana, co jest
zjawiskiem pozytywnym również ze względu na ochronę zwierząt.
Niemniej jednak operacja ta ma znaczący wpływ na system hormonalny zwierzęcia. Fakt ten musi iść w parze ze zmianą w pokarmie
oferowanym pupilowi. Ponieważ koty po operacji nie są w stanie od
razu regulować zapotrzebowania na energię pojawia się zagrożenie
wystąpienia nadwagi. Wysoka zawartość protein w kombinacji ze
zredukowaną ilością tłuszczy zapewnia utrzymanie pożądanej wagi.
Tendencja do występowania płytki kamienia nazębnego jest ograniczana poprzez zawartość wit. C. Specjalnie wyselekcjonowane substancje mineralne redukują ryzyko powstania kamieni moczowych.

Vom Feinsten DELUXE Grandis
Koty większych ras, np. Maine Coon czy Norwegian Forest Cats
potrzebują form odżywiania spełniających ich potrzeby. Większe krokiety zwalniają tempo konsumpcji pokarmu przez koty i w połączeniu
ze specjalną witaminą C, szczególnie minimalizują tworzenie się płytki nazębnej. Ryzyko powstania kamienia nazębnego jest więc zredukowane w zrównoważony sposób. Amino glukoza i siarczan chondroityny mają pozytywny wpływ na metabolizm chrząstek i w ten sposób
wpływają na ruchliwość stawów. Specjalna kombinacja aktywnych
witaminowo substancji wzmacnia wewnętrzny system odpornościowy, a naturalne włókna warzywne wspomagają aktywność jelit i
tym samym redukują formowanie się kłaczków. Ponadto kwasy
tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 zapewniają zdrową sierść.
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Vom Feinsten DELUXE
(sucha karma)
Numer artykułu

Składniki

Kitten
83750 – 250 g
83754 – 1,75 kg
83762 – 10 kg

Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, gluten kukurydziany, wątróbka drobiowa, olej rybny, mączka kostna, białko drobiowe,
miąższ buraka, jajko, drożdże, substancje mineralne, włókno owsa,
fructo-oligo-sacharydy, L-karnityna, yucca schidigera.

Adult
83751 – 250 g
83755 – 1,75 kg
83763 – 10 kg

Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, wątróbka
drobiowa, gluten kukurydziany, olej rybny, miąższ buraka, drożdże,
białko drobiowe, substancje mineralne, jajko, włókno owsa,
fructo-oligo-sacharydy, L-karnityna, yucca schidigera.

Senior
83752 – 250 g
83756 – 1,75 kg

Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, białko drobiowe,
wątróbka drobiowa, gluten kukurydziany, drożdże, olej rybny, miąższ
buraka, jajko, substancje mineralne, włókno owsa,
fructo-oligo-sacharydy, L-karnityna, yucca schidigera.

Koty wykastrowane
83752 – 250 g
83756 – 1,75 kg

Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, białko drobiowe, mączka kostna,
tłuszcz drobiowy, gluten kukurydziany, wątróbka drobiowa, włókno
owsa, miąższ buraka, drożdże, substancje mineralne, jajko, olej rybny,
fructo-oligo-sacharydy, metionina, L-karnityna, tauryna, yucca schidigera.

Grandis
83752 – 250 g
83756 – 1,75 kg

Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, białko drobiowe, mączka kostna,
tłuszcz drobiowy, gluten kukurydziany, wątróbka drobiowa, włókno
owsa, miąższ buraka, drożdże, substancje mineralne, jajko, olej rybny,
fructo-oligo-sacharydy, metionina, L-karnityna, tauryna, yucca schidigera.

Analiza:
Białko %
Tłuszcz %
Błonnik %
Popiół %
Zawartość wody %
Energia przyswajalna MJ/100 g
Wapń %
Fosfor %
Magnez mg %
Witamina A j.m./kg
Witamina D3 j.m./kg

Kitten
34
21
2,1
6
8
1,67
0,9
0,8
0,08
15000

Adult
30
18
2,1
6
8
1,6
0,9
0,7
0,08
15000

Senior
28
15
2,6
5
8
1,55
0,8
0,65
0,07
20000

Koty wykastrowane
34
12
3,5
6
8
1,46
0,85
0,75
0,08
15000

Grandis
30
19
3
5,5
8
1,62
0,95
0,7
0,08
20000

1500

1500

1500

1500

1500

200

250

200

200

witamina E (alfa-tokoferolu) mg/kg 175
24

Rafiné® Petit
Forma i jakość
Specjalny poziom jakości nowego posiłku animonda dla kotów, w oryginalnym
przekonującym opakowaniu.
Rafine Petit w kształcie kociej główki. Już na sklepowej półce nowa 85-gramowa
porcja wygląda imponująco. Twój kot będzie uwielbiał to niezapomniane doświadczenie kulinarne. Ten ekskluzywny koci posiłek łączy ponadprzeciętną jakość i
doskonały smak w najlepszym możliwym stylu. Czego więcej może życzyć swojemu kociemu przyjacielowi odpowiedzialny miłośnik kotów?

Rafiné®Petit – Dla kocich smakoszy
Rafiné®Petit , drobny i delikatny pasztecik mięsny z widocznymi kawałkami mięsa
lub ryby. Prawdziwa rozkosz kulinarna dla twojego kota.
Wyśmienity dobór asortymentu podkreśla ekskluzywność tego produktu. Wszystkie rodzaje zawierają starannie zbalansowaną kombinację witamin i minerałów.
Wyprodukowane bez dodatków soi i żadnych sztucznych barwników i dodatków
smakowych.
Rafine® Petit jest dostępne w odmianach z rybą, sercem i królikiem.
 z luksusową rybą 85 g
 z sercem
85 g
 z królikiem
85 g
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Rafiné®Petit
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów
Numer artykułu

Składniki:

z królikiem
83470 – 85 g szalki

Mięso i składniki zwierzęce: 4 % królik, oleje i tłuszcze, minerały,
składniki pochodzenia warzywnego.

z sercem
83471 – 85 g szalki

Mięso i składniki zwierzęce: 5 % serce, oleje i tłuszcze, minerały,
składniki pochodzenia warzywnego.

z luksusowymi rybami
83472 – 85 g szalki

Mięso i składniki zwierzęce, ryby i składniki pochodzenia rybnego:
4 % łosoś i płaszczka, oleje i tłuszcze, minerały,
składniki pochodzenia warzywnego.

Analiza:

Białko 10,5%, Tłuszcz 6,8 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 1,8 %,
Zawartość wody 79,5 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 250 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Rafiné®Soupé
Delikatne i pyszne małe mięsne kawałki – udoskonalone składnikami dla prawdziwych smakoszy
– przyspiesza bicie serca kota. W 8 smacznych odmianach, dla kociąt i starszych kotów.

Kitten
 Mix drobiowy + krewetki

100 g

 Indyk & serca + marchew

100 g

 Indyk & cielęcina + ser

100 g

 Drób & królik + szynka

100 g

 Kurczak & kaczka + makaron

100 g

 Wołowina & gęś + mortadela

100 g

 Indyk & kaczka + szynka

100 g

 Kurczak & łosoś + ser

100 g

Adult

Senior
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Rafiné®Soupé Kitten
Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla kociąt
Numer artykułu

Składniki

Mix drobiowy + krewetki
83389 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 15 % kurczaka,
15 % indyka, 8 % kaczka, zboże, mięczaki i skorupiaki:
krewetki 4 %, substancje mineralne.

Indyk & serca + marchew
83390 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 10 % indyka,
10 % serca, zboże, warzywa: 4 % marchwi,
substancje mineralne.

Analiza:

Białko 8 %, Tłuszcz 8 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 2,5 %,
Zawartość wody 80 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.

Rafiné®Soupé Adult
Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów
Numer artykułu

Składniki

Indyk & cielęcina + ser
83480 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % indyka,
10 % cielęciny, zboże, mleko i pochodne mleka: ser 4 %,
substancje mineralne.

Drób & królik + szynka
83481 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % drobiu,
10 % królika, 4 % szynka, zboże, substancje mineralne.

Kurczak & kaczka + makaron Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % kurczaka,
83481 – 100 g
produkty mączne: 4 % makaronu, zboże, substancje mineralne.
Wołowina & gęś + mortadela Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 8 % wołowiny,
83483 – 100 g
8 % mięsa gesi, 8 % mortadeli, zboże, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 8 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 2,5 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 250 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 15 mg.

28

Rafiné®Soupé Senior
Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla starszych kotów (od 7 lat)
Numer artykułu

Składniki

Indyk & kaczka + szynka
83391 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % indyk,
10 % kaczka, 4 % szynki, zboże, substancje mineralne.

Kurczak & łosoś + ser
83390 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % kurczaka,
ryby i pochodne ryb: łosoś 8 %,
mleko i pochodne mleka: ser 4 %,
zboże, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 8 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 2,5 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 100 mg.
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Rafiné®Ragout
Soczyste ragout w pysznym sosie. Prawdziwy, delikatny „posiłek dla smakoszy“.
 z indykiem + wołowiną w delikatnym sosie

100 g

 z kurczakiem w mleczno-jogurtowym sosie

100 g

 z rybami w sosie ziołowym

100 g

 z drobiem + dziczyzną w apetycznym sosie

100 g

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów
Numer artykułu

Składniki

z indykiem + wołowina
w delikatnym sosie
83337 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 4 % indyk,
4 % wołowiny, wyciągi białka z warzyw, zboże,
substancje mineralne.

z drobiem + dziczyzna
w apetycznym sosie
83338 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: drobiu 6 %,
dziczyny 4 %, zboże, wyciągi białka z warzyw,
substancje mineralne.

z rybami w sosie ziołowym
83339 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne, ryby i pochodne ryb:
4 % łosoś, zboże, wyciągi białka z warzyw, zboże,
substancje mineralne.

z kurczakiem w mlecznojogurtowym sosie
83340 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: kurczaka 6 %,
zboże, wyciągi białka z warzyw, zboże, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 9,5 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 2 %,
Zawartość wody 81,5 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.
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Koty również lubią chrupać
I dlatego z niecierpliwością czekają na gamę pysznych produktów Rafiné® Cross. Zapewniają
różnorodność diety twojego kota i jak sama nazwa wskazuje, w rafinowanej formie. Zawiera
TwinCrocs® – kruche i chrupiące na zewnątrz, z pysznym nadzieniem w środku. Dla dobrej kondycji i różnorodności przez całe życie.
Rafiné® Cross Kitten jest wysokiej jakości kompletnym suchym pokarmem – stworzonym specjalnie według potrzeb żywieniowych młodych kotów. Zapewnia prawidłowy wzrost i dobrze zbalansowane karmienie od około 4 tygodnia życia. Z mlecznym TwinCrocs® i SAN-O-GERM® (prasowane na zimno kiełki pszenicy) – zawierającymi dodatkowe minerały, naturalne witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Dostępne smaki:
 Kurczak, indyk & kaczka z mlecznym TwinCrocs
Rafiné® Cross Adult, kruchy i zdrowy, kompletny suchy pokarm w 3 kompozycjach. Z SAN-OGERM® (prasowane na zimno kiełki pszenicy), prawdziwym jogurtem i TwinCrocs® wypełnionymi doskonałymi składnikami, dostarczającymi dodatkowe minerały, naturalne witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe.
 Kaczka, Indyk & Kurczak z TwinCrocs® z ziołami
 Wołowina, Jagnięcina & Królik z warzywnymi TwinCrocs®
 Kurczak, Łosoś & Krewetki z serowym TwinCrocs®
Rafiné® Cross Senior to wysokiej jakości kompletny suchy pokarm dla starszych kotów, od 7
roku życia. Oferuje specjalną kombinację składników pokarmowych podtrzymującą witalność.
Zawiera szczególnie wartościowe składniki: Age-Care- TwinCrocs® i SAN-O-GERM® (prasowane na zimno kiełki pszenicy). Specjalnie opracowana formuła Age-Care z lecytyną i karnityną
utrzymuje starsze koty w doskonałej kondycji. W odmianach:
 Kurczak, Indyk & Jagnięcina. Age-Care-TwinCrocs®

31

Rafiné®Cross Adult
Rafiné® Cross Adult jest wysokogatunkowym pokarmem suchym dla dorosłych kotów,
zapewnia on zdrową dietę i dobry bilans wewnętrzny. Nie zawiera sztucznych barwników,
konserwantów i soji.

Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Kaczka, indyk & kurczak
83515 – 400 g
83539 – 1,5 kg
83522 – 15 kg

Zboże (2 % kiełków pszenicy), mięso i zwierzęco pochodne
(minimalnie 5 % kaczki, 5 % indyczki, 5 % kurczaka), wyciągi
białka z warzyw, substancje mineralne, oleje i tłuszcze, mleko i
pochodne mleka (2 % jogurt), drożdże, ziola (0,3 %)

Kurczak, łosoś & krewetki
83517 – 400 g
83541 – 1,5 kg
83526 – 15 kg

Zboże (2 % kiełków pszenicy), mięso i zwierzęco pochodne
(minimalnie 5 % kurczaka), wyciągi białka z warzyw, ryby i
pochodne ryb (łosoś 4 %), substancje mineralne, oleje i
tłuszcze, mleko i pochodne mleka (2 % jogurt, ser 0,3 %),
mięczaki i skorupiaki (krewetki 2 %), drożdże

Wołowina, jagnięcina & królik
83519 – 400 g
83540 – 1,5 kg
83521 – 15 kg

Zboże (2 % kiełków pszenicy), mięso i zwierzęco pochodne
(minimalnie 5 % wołowiny, 5 % jagnięcia, 5 % królíka), wyciągi
białka z warzyw, substancje mineralne, oleje i tłuszcze, mleko i
pochodne mleka (2 % jogurt), drożdże, warzywa (0,3 %)

Analiza:

Białko 32 %, Tłuszcz 11 %, Błonnik 1,5 %, Popiół 8 %,
Zawartość wody 10 %, Wapń 1,4 %, Fosfor 1 %,
Magnez 0,08 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 12000 j.m., witamina D3 1200 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 80 mg, miedź 4 mg.
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Rafiné®Cross Kitten
Rafiné® Cross Kitten jest kompletnym, wysokogatunkowym, pokarmem suchym
specjalnie wykreowanym dla młodych kotów, zapewniający dobry bilans wewnętrzny i ich zdrowy rozwój. Nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów i soi.

Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Kurczak, indyk & kaczka
83530 – 400 g
83532 – 15 kg

Zboże (1 % kiełków pszenicy), mięso i zwierzęco pochodne (min.
5 % kurczaka, 5 % kaczki, min. 5 % indyczki), wyciągi białka z
warzyw, oleje i tłuszcze, minerałny, roślinne produkty uboczne,
mleko i pochodne mleka (2 % jogurt, 0,3 % mleko), drożdże.

Analiza:

Białko 36 %, Tłuszcz 12,5 %, Błonnik 2 %, Popiół 7,5 %, Zawartość wody 10 %, Wapń 1,3 %, Fosfor 0,8 %, Magnez 0,1 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 15000 j.m., witamina D3 1500 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 80 mg, miedź 14 mg.

Rafiné®Cross Senior
Rafiné® Cross Senior jest wysokogatunkowym pokarmem suchym dla starszych
kotów od około siedmiu lat wzwyż - specjalnie wykreowanym dla zapewnienia
korzystnego bilansu wewnętrznego i zdrowego rozwoju starszych kotów. Nie
zawiera sztucznych barwników, konserwantów i soi.

Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Kurczak, indyk & jagnięcina Zboże (2 % kiełków pszenicy), mięso i zwierzęco pochodne (min.
83535 – 400 g
5 % kurczaka, 5 % indyczki, jagnięcia 5 %), wyciągi białka z
warzyw, oleje i tłuszcze, roślinne produkty uboczne, mleko i
pochodne mleka (2 % jogurt), substancje mineralne, drożdże,
karnityna, lecytyna.

Analiza:

Białko 32 %, Tłuszcz 11 %, Błonnik 2 %, Popiół 6,5 %, Zawartość wody 10 %, Wapń 1 %, Fosfor 0,8 %, Magnez 0,1 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 15000 j.m., witamina D3 1500 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 80 mg, miedź 14 mg.
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Czyste mięso jest
najważniejsze dla kota.
Dlatego animonda używa do produkcji CARNY® –
soczystych, świeżo przyrządzonych kawałków –
wyłącznie wyselekcjonowanych gatunków mięsa
najwyższej jakości. Zapewnia to naturalny, prawdziwie
mięsny smak, który tak bardzo przemawia do kotów. Nie
zawiera soi, sztucznych barwników i konserwantów, jak
również genetycznie modyfikowanych składników.
Użycie świeżego mięsa oznacza zachowanie jego struktury
w dużym stopniu. Doskonale widoczne kawałki mięsa są
tego najlepszym dowodem. Smak również jest prawdziwy.
Składniki mięsne są opisane wprost – to co znajduje się w
składzie jest także wewnątrz opakowania. Zawiera ANI-Protect® - kombinację
różnych przeciwutleniaczy. Chroni system immunologiczny i wzmacnia odporność.
CARNY® towarzyszy twojemu kotu przez całe życie.

CARNY® Kitten
To kompletny posiłek z czystego mięsa, opracowany specjalnie pod kątem potrzeb
żywieniowych rosnących kotów. W czterech pysznych odmianach. Puszki 200g z zawleczką.
 Wołowina + Serca indyka Puszki 200 g
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 Kurczak + Królik

Puszki 200 g

 Mix drobiowy

Puszki 200 g

 Cielęcina + Kurczak

Puszki 200 g

CARNY® Adult
Osiem odmian zapewniających całkowite urozmaicenie,
puszki 200g i 400g z zawleczką.
 Mix różnych mięs

200g i 400 g

 Wołowina + Kurczak

200g i 400 g

 Wołowina + serca

200g i 400 g

 Wołowina + Jagnięcina

200g i 400 g

 Kurczak + Kaczka

200g i 400 g

 Wołowina

200g i 400 g

 Indyk + Krewetki

200g i 400 g

 Indyk + Królik

200g i 400 g

CARNY® Senior
Oferuje czyste, łatwe do przeżucia mięso dla starszych kotów, od 7 roku życia.
Opracowany specjalnie pod kątem potrzeb żywieniowych starszych kotów
(zredukowana zawartość fosforu). W dwóch odmianach.
Puszki 200g z zawleczką.
 Kurczak + ser

Puszki 200 g

 Wołowina + serca indyka

Puszki 200 g

Czyste mięso robi najlepsze wrażenie –
zwłaszcza na twoim kocie.
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CARNY® Kitten
Karma pełnoporcjowa dla kociąt
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Wołowina + Serca indyka Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 83 % wołowiny,
83489 – 200 g
15 % serca indyka, substancje mineralne.
Kurczak + Królik
83490 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 83 % wołowiny,
10 % kurczaka, 5 % królika, substancje mineralne.

Mix drobiowy
83491 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 83 % wołowiny,
5 % kurczaka, 5 % indyka, 5 % kaczka, substancje mineralne.

Cielęcina + Kurczak
83492 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 78 % wołowiny,
10 % Cielęciny, 10 % kurczaka, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 5,5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,5 %,
Zawartość wody 80 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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CARNY® Adult
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Mix różnych mięs
83493 – 200 g
83503 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
85 % wołowiny, 9 % kurczaka,
4 % Dziczyzny, substancje mineralne.

Wołowina + Kurczak
83494 – 200 g
83504 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 85 % wołowiny,
15 % kurczaka, substancje mineralne.

Wołowina + Serca
83495 – 200 g
83505 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 85 % wołowiny,
15 % serca, substancje mineralne.

Wołowina + Jagnięcina
83496 – 200 g
83506 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 79 % wołowiny,
19 % jagnięcina, substancje mineralne.

Kurczak + Kaczka
83497 – 200 g
83507 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 80 % wołowiny,
9 % kurczak, 4 % kaczka, substancje mineralne.

Wołowina
83498 – 200 g
83508 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 98 % wołowiny,
substancje mineralne.

Indyk + Krewetki
83499 – 200 g
83509 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 85 % wołowiny,
13 % indyka, mięczaki i skorupiaki: krewetki 4 %,
substancje mineralne.

Indyk + Królik
83500 – 200 g
83510 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 85 % wołowiny,
9 % indyka, 4 % królika, substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11,5 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 1,4 %,
Zawartość wody 79 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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CARNY® Senior
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Kurczak + ser
83501 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 85 % wołowiny,
13 % kurczaka, mleko i pochodne mleka: 4 % ser,
substancje mineralne.

Wołowina + serca indyka Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 83 % wołowiny,
83502 – 200 g
15 % serca indyka , substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 4,5 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 1,4 %,
Zawartość wody 80 %.

Dodatki na kg:

Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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OCEAN
Lekka dieta jest ważna dla naszych kocich przyjaciół mieszkających w domu.
Ponieważ białko ryby jest lekkie (ryby zawierają tylko niewielką ilość tkanki łącznej)
doskonale spisuje się w przypadku niedoboru wysiłku fizycznego. Co więcej ryby
dostarczają wartościowych aminokwasów w łatwo przyswajalnej formie. Jak wiadomo koty uwielbiają ryby. Delikatny filet z tuńczyka lub łososia w pysznej oprawie
to nowe rybne smakołyki.
Łatwo zrozumieć dlaczego koty z niecierpliwością czekają na „rybne dni” z wyśmienitymi posiłkami animondy, które – z CARNY®Ocean – są teraz dostępne w
4 dodatkowych odmianach:
 Tuńczyk + owoce morza
 Tuńczyk + jajka przepiórcze
 Tuńczyk + krewetki
 Łosoś + sardynki
W ekskluzywnych
80 g puszkach.

Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Łosoś + sardynki
83299 – 80 g

Łosoś: 96 %, sardynki: 4 %.

Tuńczyk + krewetki
83300

Tuńczyk: 87 %, krewetki: 13 %.

Tuńczyk + jajka przepiórcze
83301

Tuńczyk: 72 %, jajka przepiórcze: 28 %

Tuńczyk + owoce morza
83302

Tuńczyk: 87 %, krewetki + calamari: 13 %

Analiza:

Białko 12 %, Tłuszcz 1,5 %, Błonnik 0,3 %, Popiół 1,5 %,
Zawartość wody 82 %.
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Fisch Menue
Nieustanne źródło pysznych niespodzianek.
W zróżnicowanym programie pokarmów dla kotów ANIMONDY nie ma miejsca na
nudę. Ponieważ koty uwielbiają różnorodność i niecodzienne specjały. Właśnie dla
nich wybraliśmy najlepsze składniki, takie jak świeżo przetworzone ryby i owoce
morza. Kompletny zdrowy posiłek zawierający szeroką gamę składników
odżywczych zapewnia doskonałą kondycję i samopoczucie – przez całe życie!

CARNY® Fisch Menue
 Sardynki + Krewetki

100 g puszka

 Pasztecik z ryb morskich 100 g puszka
 Ragout z tuńczyka

100 g puszka

 Półmisek owoców morza 400 g puszka
 Tuńczyk w galarecie
z łososia

Fish Menue,
wyłącznie ze
świeżych ryb.
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400 g puszka

Fisch Menue
CARNY® Fisch Menue
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Sardynki + Krewetki
83343 - 100 g

Ryby + składniki pochodzenia rybnego: 55 % sardynki,
mięczaki i skorupiaki: 3 % krewetki, minerały.

Pasztet z ryb morskich
83344 - 100 g

Ryby i pochodne ryb: 60 % sardynka
mięczaki i skorupiaki: 5 %, substancje mineralne.

Ragout z tuńczyka
83345 - 100 g

Ryby + składniki pochodzenia rybnego: 50 % tuńczyk,
mięczaki i skorupiaki, minerały.

Tuńczyk w galarecie
83433

Ryby i pochodne ryb: 70 % tuńczyk,
substancje mineralne.

Analiza:

Białko 11 %, Tłuszcz 2 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 2 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 2000 j.m, witamina D3 500 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.

Numer artykułu

Składniki

Półmisek owoców morza
83511 – 400 g

Ryby i pochodne ryb,
substancje mineralne.

Tuńczyk w galarecie z
łososia
83512 – 400 g

Ryby i pochodne ryb:
40 % tuńczyka,
substancje mineralne.

Analiza:

Białko 12 %, Tłuszcz 2 %,
Błonnik 1 %, Popiół 3 %, Zawartość wody 82 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 2000 j.m, witamina D3 500 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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Nadzwyczaj pozytywne cechy produktów animondy ujawniają się w długookresowej akceptacji przez zwierzęta. Oznacza to, że smakują im nie tylko raz czy dwa,
ale każdego dnia. Ponadto karmienie twojego pupila pokarmami animondy to
dostarczanie mu wartościowych składników odżywczych, niezbędnych dla jego
prawidłowego rozwoju. Jakość twoich relacji z kotem stanie się jeszcze lepsza –
twój kot będzie ci wdzięczny za animondę.
Brocconis® Cat, przekonuje wysoką jakością jako główny posiłek dla twojego
kota. Przepyszne mięsne kąski zawierają wszystko, aby uczynić twojego kota
zdrowym i szczęśliwym. Przyjemność dla twojego kota w czterech różnych odmianach. Puszki 400 g z zawleczką.
 Wołowina + Drób
 Rdzawiec + Kurczak
 Dziczyzna + Drób
 Drób + Serca

Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Wołowina + Drób
83376 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 4 % wołowiny, 4 % drobiu,
zboże, ekstrakty białka roślinnego, substancje mineralne, cukry.

Drób + Serca
83377 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 4 % drobiu, 4 % serci,
zboże, ekstrakty białka roślinnego, substancje mineralne, cukry.

Dziczyzna + Drób
83378 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 4 % dziczyzny, 4 % drobiu,
zboże, ekstrakty białka roślinnego, substancje mineralne, cukry.

Rdzawiec + Kurczak
83379 – 400 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 4 % kurczaka, zboże,
ryby i pochodne ryb: 4 % rdzawiec, ekstrakty białka roślinnego,
substancje mineralne, cukry.

Analiza:

Białko 7,5 %, Tłuszcz 4 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 2,5 %,
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg:

Witamina A 2000 j.m, witamina D3 200 j.m.,
witamina E (alfa-tokoferolu) 16 mg, miedź 0,5 mg.
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Specjalna lecznicza dieta dla kotów
INTEGRA®PROTECT Produkty DIETETYCZNE
Obecnie w nauce bezspornym jest, że określone choroby oprócz zabiegów leczniczych weterynarza wymagają także
indywidualnego sposobu żywienia dostosowanego do danej choroby. To odkrycie stało się podstawą dla stworzenia
dietetycznych pokarmów serii INTEGRA® PROTECT. INTEGRA® PROTECT wspomaga w określony sposób leczenie, a tym samym zapewnia pełną i skuteczną terapię naszego puszystego pacjenta.
Seria pokarmów dietetycznych INTEGRA® PROTECT firmy animonda® jest więc praktycznie menedżerem ds. żywienia podczas ostrego stadium choroby lub – w przypadku przewlekłych chorób – przez całe życie zwierzęcia.
Różnica w stosunku do pokarmów dla zwierząt zdrowych polega na tym, że receptury pokarmów serii INTEGRA®
PROTECT pod względem zawartości składników energetycznych jak również odżywczych i mineralnych są dostosowane do danej choroby. Poza tym seria INTEGRA® PROTECT to pełnowartościowe pokarmy, które całkowicie
pokrywają zapotrzebowanie na substancje odżywcze chorego kota podczas jego problemów zdrowotnych.
INTEGRA® PROTECT Renal i Struvite jest teraz dostępna jako karma sucha i mokra. Pokarm ten wspomaga
terapię i oznacza przykładanie większej wagi do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego zwierzaka.
W zależności od potrzeb, pokarm dietetyczny może być podawany w postaci mokrej lub suchej, ewentualnie
tak jak zwierzęta często lubią, w formie mieszanej.
Na obie formy dostarczania pokarmu położony jest specjalny nacisk, aby uzyskać wysoki poziom akceptacji
przez zwierzęta. Jak wiadomo są one wyjątkowo wrażliwe w swoim stosunku do pokarmu, kiedy są chore.
Dokarmianie przekąskami lub snack’ami jest całkowicie niewskazane i może zagrozić całej terapii.

Dietetyczne karmy INTEGRA® PROTECT są dostępne dla następujących schorzeń.
 ADIPOSITAS

(niska kaloryczność) – dla kotów cierpiących na nadwagę

 NIEREN (RENAL) (niska zawartość fosforu) – karma mokra i sucha – dla kotów
z problemami nerkowymi (niewydolność nerek)

 STRUVIT

(niska zawartość magnezu) – karma mokra i sucha – dla kotów ze
skłonnościami do kamieni struvite.

 DIABETES

(stała glukoza) dla kotów z cukrzycą

 INTESTINAL

(high digestible) – stworzone specjalnie z myślą o kotach z ostrą biegunką

W zgodzie z potrzebami wynikającymi z praktyki, ułatwiamy podawanie właściwej porcji. Pokarm mokry oferowany
jest w praktycznych i higienicznych szalkach Steralcon; dietetyczny suchy pokarm dostępny jest w 250 g torebkach
z zamknięciem.
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INTEGRA®PROTECT
Adipositas
Dla kotów z nadwagą
Adipositas (otyłość) jest stosunkowo często występującą „chorobą cywilizacyjną”, którą spotyka się coraz częściej także u naszych puszystych przyjaciół żyjących w naszych rodzinach.
Zewnętrznymi objawami są nadmierne tworzenie się tkanki tłuszczowej i związany z tym przyrost wagi. Skłonności genetyczne kotów mogą także prowadzić do tych symptomów związanych
z różnorodnym ryzykiem dla zdrowia kotów.
Znacznie obniżona zawartość składników energetycznych produktów dietetycznych INTEGRA®
PROTECT Adipositas (więcej ale wysokowartościowego białka i mniej tłuszczu) w połączeniu ze
znacznie zwiększoną zawartością składników balastowych wspomagają zmniejszanie wagi, przy
czym pokryte jest w pełni zapotrzebowanie na substancje odżywcze, a nasze czworonogi są
syte.
Ale: człowiek musi pomóc i ułatwić drogę do zmniejszenia wagi poprzez zapewnienie kotu
aktywnych zabaw i ćwiczeń fizycznych. W interesie dobrego wyniku terapii odpowiedzialny
miłośnik kotów powinien konsekwentnie unikać dokarmiania „ze stołu” i podawania dodatkowych przekąsek i smakołyków.

 INTEGRA® PROTECT Adipositas
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100 g

INTEGRA®PROTECT
Adipositas
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Adipositas
86640 – 100 g

Mięso i produkty pochodzenia
zwierzęcego, zboża, produkty
pochodzenia roślinnego,
składniki mineralne.

Składniki

W 100g
Substancji
organicznej

W 100g
Suchej
masy

Białko (g)

10

55,6

Tłuszcz (g)

2,7

15,0

Włókno (g)

0,6

3,3

Popiół (g)

1,3

7,2

NFE (g)

3,4

18,9

Wilgotność (g)

82

Energia metaboliczna (MJ)

0,27

1,5

Wapń (g)

0,23

1,28

Fosfor (g)

0,19

1,06

12

67

Sód (g)

0,17

0,94

Potas (g)

0,16

0,89

Chlorek (g)

0,16

0,89

A j. m./kg

3.000

16.667

D3 j. m./kg

20

111

E mg/kg

3

16,7

Tauryna (mg)

49

270

Magnez (mg)

Ca:P

1,21:1
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INTEGRA® PROTECT
Nieren
Dla kotów z niewydolnością nerek
Koty z niewydolnością nerek potrzebują specjalnej karmy o obniżonej zawartości fosforu i białka.
Dla tej choroby typowa jest zmniejszona zdolność wydzielania m.in. fosforu. Ograniczona jest
także zdolność wydzielania określonych końcowych produktów przemiany białkowej. A zbyt duża
zawartość białka może zaburzać funkcje nerek. Dlatego białka zawarte w produktach INTEGRA®
PROTECT są szczególnie wysokowartościowe, aby pomimo zmniejszonej zawartości pokryć w
pełni zapotrzebowanie kota na białko. W związku z ograniczeniem funkcji nerek konieczne było
poza tym niewielkie podwyższenie zawartości witaminy D3 w produktach INTEGRA® PROTECT
Nieren.
Produkty te wyróżniają się szczególnie dobrą przyswajalnością i są lekko strawne. Aby zapewnić
optymalne odżywianie powinni Państwo możliwie podzielić kotu dzienną porcję na 3 posiłki.
Szczególnie w przypadku chronicznej niedostatecznej pracy nerek ważne jest aby podawać
pożywienie dietetyczne wyłącznie i przez całe życie. Nie wolno podawać „normalnego” jedzenia,
resztek ze stołu i innych pokarmów uzupełniających, aby nie wpływać negatywnie na ogólny wynik
leczenia.

Karma mokra
 INTEGRA® PROTECT Nieren – kurczak

100 g

 INTEGRA® PROTECT Nieren – wieprzowina 100 g
 INTEGRA® PROTECT Nieren – indyk

100 g

Karma sucha
 INTEGRA® PROTECT Nieren
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250 g, 1,75 kg

INTEGRA® PROTECT
Nieren
Karma mokra
Numer artykułu

Składniki

Nieren – kurczak
86641 – 100 g

Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, oleje i tłuszcze,
produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne.
Źródło białka: drób, wieprzowina, wołowina.

Nieren – wieprzowina
86643 – 100 g

Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, oleje i tłuszcze,
produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne.
Źródło białka: drób, wieprzowina, wołowina.

Nieren – indyk
86671 – 100 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne, zboże, oleje i tłuszcze,
roślinne produkty uboczne, substancje mineralne.
Źródło białka: drób, wieprzowina.
Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

8,5

38,6

Tłuszcz (g)

9,5

43,2

Włókno (g)

0,6

2,7

Popiół (g)

1,3

7,2

NFE (g)

2,0

9,1

Wilgotność (g)

78

Energia metaboliczna (MJ)

0,45

2,05

Wapń (g)

0,22

1,0

Fosfor (g)

0,17

0,77

12

54,5

Sód (g)

0,19

0,86

Potas (g)

0,17

0,77

Chlorek (g)

0,14

0,84

A j. m./kg

2.500

11.363

D3 j. m./kg

30

136

E mg/kg

4

18

Tauryna (mg)

59

270

Magnez (mg)

Ca:P

1,29:1
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INTEGRA® PROTECT
Nieren
Karma sucha
Numer artykułu

Składniki

Nieren – kurczak
86644 – 250 g
86646 – 1,75 kg

Ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, mączka pszenicy,
gluten kukurydziany, białko drobiowe, mączka drobiowa,
miąższ buraka, włókno owsa, wątróbka drobiowa, olej rybny,
mączka kostna, mąka ziemniaczana, substancje mineralne,
yucca schidigera.

Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

22

23,9

Tłuszcz (g)

23

25

Włókno (g)

4

4,3

Popiół (g)

4

4,3

NFE (g)

39

42,4

Wilgotność (g)

8

Energia metaboliczna (MJ)

1,71

1,8

Wapń (g)

0,6

0,65

Fosfor (g)

0,35

0,38

Magnez (mg)

70

76

Sód (g)

0,2

0,21

Potas (g)

0,5

0,54

Chlorek (g)

0,4

0,43

A j. m./kg

1.500

1.630

D3 j. m./kg

150

16,3

E mg/kg

15

16,3

450

489

Tauryna (mg)
Ca:P
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1,71:1

INTEGRA® PROTECT
Struvit
Ogranicza tworzenie się kamieni
dróg moczowych ze struvitu
INTEGRA® PROTECT Struvit
Dla kotów ze skłonnościami do tworzenia się
kamieni dróg moczowych ze struvitu
Często w związku z zakażeniami bakteryjnymi przewodów moczowych i pęcherzyka moczowego
albo ze skłonnościami genetycznymi kotów mogą tworzyć się lub tworzą się kamienie dróg moczowych ze struvitu o różnym składzie (m. in. fosfor, magnez i amon). Ponieważ tworzenie tych
kamieni dróg moczowych przyspiesza podwyższona zawartość magnezu w moczu, dlatego
receptura pokarmu dietetycznego INTEGRA®PROTECT Struvit (low magnesium) dzięki odpowiedniemu zmniejszeniu zawartości magnezu i kwasu moczowego ma przeciwdziałać powracającemu
tworzeniu się kamieni dróg moczowych (wartość pH w moczu kota 6,5). Dlatego karma ta
wyróżnia się szczególnie swoimi dobrymi właściwościami profilaktycznymi. Poza tym należy podkreślić fakt, że jest ona bardzo dobrze przyswajalna i lekko strawna.
Aby zapewnić optymalne odżywianie powinni Państwo możliwie podzielić kotu dzienną porcję na
3 posiłki. Należy zwrócić także uwagę na to, aby kot często pił wodę, aby poprzez częste oddawanie moczu osiągnąć skutek poprzez „wypłukiwanie” dróg moczowych.

Karma mokra
 INTEGRA® PROTECT Struvit – kurczak
 INTEGRA® PROTECT Struvit – wołowina

100 g
100 g

Karma sucha
 INTEGRA® PROTECT Struvit
250 g, 1,75 kg
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INTEGRA® PROTECT
Struvit
Karma mokra
Numer artykułu

Składniki

Struvit – Wołowina Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (10 % wołowiny), zboża,
86642 – 100 g
oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne,
dl-metionina.
Struvit – Kurczak
86672 – 100 g

Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (10 % kurczaka), zboża,
oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne,
dl-metionina.

Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

9,5

47,5

Tłuszcz (g)

6,5

32,5

Włókno (g)

0,6

3,0

Popiół (g)

1,4

7,0

NFE (g)

2,0

10,0

Wilgotność (g)

80

Energia metaboliczna (MJ)

0,37

1,85

Wapń (g)

0,2

1,0

Fosfor (g)

0,17

0,85

11

55

Sód (g)

0,18

0,9

Potas (g)

0,17

0,85

Chlorek (g)

0,3

1,5

A j. m./kg

2.500

12.500

D3 j. m./kg

20

100

E mg/kg

3

15

Tauryna (mg)

54

2700

Ca:P

1,18:1

1,18

Wartość pH moczu

ca. 6,5

Magnez (mg)
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INTEGRA® PROTECT
Struvit
Karma sucha
Numer artykułu

Składniki

Struvit
86645 – 250 g
86647 – 1,75 kg

Ryż, mączka drobiowa, tłuszcz drobiowy, białko drobiowe, mączka rybna,
wątróbka drobiowa, mączka kostna, olej rybny, mąka z owsa,
substancje mineralne, jajko, drożdże, kiełki pszeniczne,
miąższ buraka, fructo-oligo-sacharydy, metionina.

Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

32

34,8

Tłuszcz (g)

17

18,5

Włókno (g)

1,4

1,5

Popiół (g)

5,5

6

NFE (g)

36,1

39,2

Wilgotność (g)

8

Energia metaboliczna (MJ)

1,6

1,74

Wapń (g)

0,8

0,87

Fosfor (g)

0,69

0,75

Magnez (mg)

60

65

Sód (g)

0,5

0,54

Potas (g)

0,4

0,43

Chlorek (g)

0,9

0,97

Siarka (g)

0,6

0,65

A j. m./kg

1.500

1.630

D3 j. m./kg

150

163

E mg/kg

15

16

450

489

Tauryna (mg)
Ca:P

1,16:1

Wartość pH moczu

ca. 6,5
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INTEGRA® PROTECT
Diabetes
Specjalnie opracowana dla
kotów z cukrzycą.
Wysoka zawartość białka połączona z niewielką ilością węglowodanów zapewnia umiarkowany poziom cukru we krwi po spożyciu
pokarmu. Sucha karma INTEGRA® PROTECT Diabetes wspomaga
terapię zapisaną przez weterynarza.

Karma mokra
 INTEGRA® PROTECT Diabetes 100 g
Karma sucha
 INTEGRA® PROTECT Diabetes
250 g, 1,75 kg

Karma mokra

Składniki

Diabetes
86676 – 100 g

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

11

56,4

Tłuszcz (g)

5,2

26,7

Włókno (g)

0,3

1,5

Popiół (g)

1,6

8,2

NFE (g)

1,4

7,2

0

0

Cukier ogółem (g)

0,12

0,62

Wilgotność (g)

80,5

Energia metaboliczna (MJ)

0,34

1,74

Wapń (g)

0,23

1,18

Fosfor (g)

0,18

0,9

14

72

Sód (g)

0,16

0,8

Potas (g)

0,2

1,03

A j. m./kg

3.000

15.385

D3 j. m./kg

200

1.025

E mg/kg

30

154

Skladniki:
Mięso i zwierzęce produkty
uboczne: indyk, substancje
mineralne

Skrobia (g)

Magnez (mg)
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INTEGRA® PROTECT
Diabetes
Karma sucha
Numer artykułu

Składniki

Struvit
86677 – 250 g
86678 – 1,75 kg

Mączka drobiowa, kukurydza, gluten kukurydziany, białko drobiowe,
olej rybny, miąższ buraka, wątróbka drobiowa, substancje mineralne,
fructo-oligo-sacharydy, kwas linolowy, wyciąg z mięczaków, L-karnityna.

Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

39,5

43,4

Tłuszcz (g)

14

15,4

Włókno (g)

3

3,3

Popiół (g)

5,5

6,0

NFE (g)

29

31,9

Skrobia (g)

22

24,2

Cukier ogółem (g)

1,2

1,32

Wilgotność (g)
Energia metaboliczna (MJ)

9
1,5

1,65

Wapń (g)

1

1,1

Fosfor (g)

0,8

0,88

Magnez (mg)

80

88

Sód (g)

0,23

0,25

Potas (g)

0,4

0,44

A j. m./kg

1.800

1.978

D3 j. m./kg

200

220

E mg/kg

30

33
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INTEGRA® PROTECT
Intestinal
Stworzone specjalnie z myślą
o kotach z ostrą biegunką.
Łatwo przyswajalne składniki są delikatne dla przewodu pokarmowego, a zwiększona zawartość elektrolitów uzupełnia ich niedobory spowodowane wymiotami i biegunką.

Karma mokra
 INTEGRA® PROTECT Intestinal 100 g
Karma sucha
 INTEGRA® PROTECT Intestinal
250 g, 1,75 kg

Karma mokra

Składniki

Intestinal
86673 – 100 g

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

12

60

Tłuszcz (g)

4,4

22

Włókno (g)

0,3

1,5

Popiół (g)

1,8

9

NFE (g)

1,5

7,5

Wilgotność (g)

80

Składniki:
Mięso i zwierzęce produkty
uboczne: indyk, zboże, ryż,
substancje mineralne

Energia metaboliczna (MJ)

0,34

1,7

Wapń (g)

0,24

1,2

Fosfor (g)

0,18

0,9

16

80

Sód (%)

0,25

1,25

Potas (%)

0,25

1,25

A j. m./kg

4.000

20.000

D3 j. m./kg

200

1.000

E mg/kg

30

150

Magnez (mg)
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INTEGRA® PROTECT
Intestinal
Karma sucha
Numer artykułu

Składniki

Intestinal
86674 – 250 g
86675 – 1,75 kg

Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, białko drobiowe,
miąższ buraka, wątróbka drobiowa, olej rybny, substancje mineralne,
fructo-oligo-sacharydy, mannan-oligo-sacharydy.
Łatwo przyswajalny: Białko drobiowe, ryż, mączka drobiowa.

Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

30,5

33,5

Tłuszcz (g)

20,5

22,5

Włókno (g)

2,5

2,7

Popiół (g)

5,5

6,04

NFE (g)

32

35,2

Wilgotność (g)

9

Energia metaboliczna (MJ)

1,64

1,8

Wapń (g)

1

1,1

Fosfor (g)

0,8

0,88

Magnez (mg)

80

88

Sód (%)

0,5

0,55

Potas (%)

0,45

0,49

A j. m./kg

1.800

1.978

D3 j. m./kg

160

176

E mg/kg

18

20
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INTEGRA® SENSITIVE –
dla kotów wrażliwych na pokarm i ze
skłonnościami alergicznymi
W dzisiejszych czasach doświadczamy poważnego wzrostu wrażliwości na pokarm i problemów
alergicznych. Konsekwencją narastających problemów środowiskowych i wycieńczającego trybu
życia połączonego często z sytuacjami stresowymi, jest wyjątkowa wrażliwość naszych kocich
przyjaciół na pożywienie i występowanie reakcji alergicznych.
Towarzyszy temu często nietolerancja protein i/lub węglowodanów, która prowadzi do reakcji alergicznych u kotów. Najczęstsze objawy to podrażnienia skóry, swędzenie, wymioty, problemy z trawieniem i biegunka. Wspomniane symptomy mogą pojawić się nagle, nawet w stosunku do pokarmu, którym twój kot odżywiał się przez długi okres czasu bezproblemowo.
Wprowadzając INTEGRA® SENSITIVE animonda® stworzyła zróżnicowany, a zarazem kompletny
pokarm, zapewniający właściwie zbalansowane odżywianie, i jednocześnie poprawiający samopoczucie kota w tym trudnym okresie. Wszystkie produkty zawierają tylko jedno źródło białka i
węglowodanów, redukując tym samym „potencjał uczuleniowy” w pokarmie do absolutnego minimum. Dodatkowo czysty olej z ostu dostarcza wartościowych nienasyconych kwasów tłuszczowych – dla jedwabistej sierści i zdrowej skóry. Różne odmiany i dwie formy ułatwiają terapię.
Starannie zrównoważony skład, wysoka akceptacja i doskonały smak całej gamy produktów
umożliwiają podawanie ich przez cały czas trwania „wrażliwego” okresu życia twojego kota.
Szczególną zaletą INTEGRA® SENSITIVE jest dostępność w dwóch formach, dająca możliwość
wyboru pomiędzy karmą mokrą i suchą.

INTEGRA® SENSITIVE pokarm mokry
Kompletny pokarm dla kotów wrażliwych na pożywienie. W następujących odmianach:

 Jagnięcina + ryż

100 g szalki, 200 g puszki

 Indyk + ryż

100 g szalki, 200 g puszki

 Indyk + ziemniaki

100 g szalki, 200 g puszki

INTEGRA® SENSITIVE pokarm
suchy
Kompletny pokarm dla kotów wrażliwych na
pożywienie.

 Indyk + jęczmień
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250 g, 1,75 kg

INTEGRA® SENSITIVE pokarm mokry
Kompletna dzienna dieta dla dorosłych kotów
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Jagnięcina + ryż
86680 – 100 g
86685 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 93 % jagnięcia,
zboże: 4 % ryż, substancje mineralne,
oleje i tłuszcze: 0,5 % olej z ostu.

Indyk + ryż
86681 – 100 g
86686 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 93 % indyka
zboże: 4 % ryż, substancje mineralne,
oleje i tłuszcze: 0,5 % olej z ostu.

Indyk + ziemniaki
86682 – 100 g
86687 – 200 g

Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 93 % indyka
warzywa: 4 % ziemniaków, substancje mineralne,
oleje i tłuszcze: 0,5 % olej z ostu.
Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

10

47,6

Tłuszcz (g)

5

23,8

Włókno (g)

0,5

2,4

2

9,5

NFE (g)

3,5

16,7

Wilgotność (g)

79

Popiół (g)

Energia metaboliczna (MJ)

0,35

1,7

Wapń (g)

0,27

1,28

Fosfor (g)

0,24

1,1

15

71

A j. m./kg

2.500

11.905

D3 j. m./kg

20

95

E mg/kg

4

19

450

489

Magnez (mg)

Tauryna (mg)
Ca:P
Wartość pH moczu

1,13:1
6,5
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INTEGRA® SENSITIVE pokarm suchy
Kompletna dzienna dieta dla dorosłych kotów
Deklaracja
Numer artykułu

Składniki

Indyk + jęczmień
86635 – 250 g
86637 – 1,75 kg

Mąka jęczmienna, indyk, tłuszcz indyka, olej z ostu (3 %),
substancje mineralne, drożdże piwne.

Składniki

W 100 g
Substancji
organicznej

W 100 g
Suchej
masy

Białko (g)

32

34,8

Tłuszcz (g)

12

13

Włókno (g)

3

3,3

Popiół (g)

6

6,5

NFE (g)

69

42,4

Wilgotność (g)

8

Energia metaboliczna (MJ)

1,47

1,6

Wapń (g)

1,4

1,5

Fosfor (g)

1,1

1,2

Magnez (mg)

111

120

A j. m./kg

1.300

1.413

D3 j. m./kg

120

130

E mg/kg

14,5

14,8

Tauryna (mg)

300

326

Ca:P
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1,27:1

Opakowania produktów dla kotów
Produkt

Waga

Sztuk w
opakowaniu

Opakowań w
warstwie

Vom Feinsten

100 g

32

12

10

120

Vom Feinsten Terrine

200 g

22

10

8

80

Vom Feinsten Select

85 g

22

26

6

156

Vom Feinsten Deluxe

250 g

6

12

4

48

Vom Feinsten Deluxe

1,75 kg

4

12

4

48

Vom Feinsten Deluxe

10 kg

4

4

10

40

Rafiné® Petit

85 g

18

27

7

189

Rafiné® Ragout

100 g

30

9

12

108

Rafiné® Soupé

100 g

20

24

10

240

Rafiné® Cross

400 g

6

15

4

60

Rafiné® Cross

1,5 kg

4

12

4

48

Rafiné® Cross

15 kg

1

4

8

32

CARNY®

200 g

24

6

12

72

CARNY®

400 g

24

6

8

48

CARNY® Ocean

80 g

12

61

5

306

CARNY® Fisch Menue

100 g

24

16

7

120

CARNY® Fisch Menue

400 g

12

12

6

72

Brocconis®

400 g

12

13

8

104

INTEGRA® Protect

100 g

16

21

10

210

INTEGRA® Protect karma sucha

250 g

6

12

4

48

INTEGRA® Protect karma sucha

1,75 kg

4

12

4

48

INTEGRA® Sensitive

100 g

16

21

10

210

INTEGRA® Sensisite

200 g

12

12

13

156

INTEGRA® Sensitive karma sucha

250 g

6

12

4

48

4

12

4

36

INTEGRA® Sensitive karma sucha 1,75 kg

Warstw na Opakowań na
palecie
palecie

Zamówienia tylko w pełnych opakowaniach
Dla łatwiejszego i bezpieczniejszego pakowania należy zamawiać pełne warstwy.
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