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От 1926г. насам експертите на PURINA® влагат своите разбирания за естествените нужди на животните в подпомагането на
тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна. CAT CHOW® е внимателно приготвена с естествени
съставки (магданоз, спанак, морков, зърнени съставки, цикория и мая), вкусна рецепта, която котките предпочитат.
PURINA® CAT CHOW® с Naturium формула е специфична комбинация от фибри от естествени източници. Включва естествен
източник на пребиотик, който доказано подобрява баланса на чревната микрофлора и поддържа здравето на
храносмилателната система на Вашата котка, за да може по-добре да усвоява храната. Наличието на Витамин Е подкрепя
естествената защита, а витамините от В-група помагат на котката да използва равномерно енергията си. CAT CHOW® не
съдържа добавени изкуствени аромати, оцветители и консерванти.
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Грижете се за нея и й помогнете да е силна и здрава като използвате богатата на протеини формула на
PURINA® CAT CHOW® Sterilised ,създадена за кастрирани котки:
- От 1926г. насам експертите на PURINA® влагат своите разбирания за естествените нужди на животните в
подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
- Специално формулирана да балансира последствията след хормоналните промени, свързани с
кастрацията. С адаптирани нива на протеини и мазнини с цел поддържане на здрава мускулатура и
здравословно тегло.
- Рецептата е с вкус на пиле и съдържа източници на протеини, специално подбрани заради качеството си, за
да задоволят естествените нужди на котките.
-Внимателно приготвена с естествени съставки(магданоз, спанак, морков, зърнени съставки, цикория и мая),
вкусна рецепта, която котките предпочитат.
- PURINA® CAT CHOW® NaturiumTM формула е специфична комбинация от фибри от естествени източници.
Включва естествен източник на пребиотик, който доказано подобрява баланса на чревната микрофлора и
поддържа здравето на храносмилателната система на Вашата котка, за да може по-добре да усвоява храната.
- С Витамин Е за подкрепа на естествената защита и витамини от В-група, които помагат на котката да
използва равномерно енергията си.
- PURINA® CAT CHOW® е внимателно формулирана: БЕЗ добавени изкуствени аромати / БЕЗ добавени
оцветители / БЕЗ добавени консерванти.
Съставки: Зърнени храни (39% пълнозърнести*), месо и месни субпродукти (20%**), екстракт от зеленчуков
протеин, масла и мазнини, субпродукти със зеленчуков произход (2.7% изсушен корен от цвекло, 0.07%
изсушен магданоз еквивалент на 0.4% магданоз*) зеленчуци* (2% изсушен корен от цикория, 0.07% изсушен
морков еквивалент на 0.4% морков, 0.07% изсушен спанак еквивалент на 0.4% спанак), минерали,
мая*(0.3%).
*естествени съставки; **еквивалент на 40% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 14% пиле.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 14 000; Vit. D3: 1150; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 160;
Калциев йодат анхидрид: 2.6; Меден сулфат пентахидрат: 39; Манганов сулфат монохидрат: 17; Цинков
сулфат монохидрат: 200; Натриев селенит: 0.2; Витамини от група В: 120. С антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеини: 35,0%; Съдържание на мазнини: 9,0%; Сурова пепел: 7.5%; Сурови фибри:
3.5%
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Помогнете на котката ви да е щастлива и да се чувства добре с формулата на PURINA® CAT CHOW® Urinary
Tract Health за здравето на уринарния тракт:
- От 1926г. насам експертите на PURINA влагат своите разбирания за естествените нужди на животните в
подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
- Спомага за поддържане на нивата на pH в урината, както и на здравето на уринарния тракт, благодарение на
балансирани нива на минерали.
- Добавеното рибено масло предпазва уринарния тракт от възпаления-Рецептата е с вкус на пиле и съдържа
източници на протеини, специално подбрани заради качеството си, за да задоволят естествените нужди на
котките.
- Внимателно приготвена с естествени съставки(магданоз, спанак, морков, зърнени съставки, цикория и мая),
вкусна рецепта, която котките предпочитат.
- PURINA® CAT CHOW® NaturiumTM формула е специфична комбинация от фибри от естествени източници.
Включва естествени източници на пребиотик, които доказано подобряват баланса на чревната микрофлора и
поддържат здравето на храносмилателната система на Вашата котка, за да може по-добре да усвоява храната.
- С Витамин Е за подкрепа на естествената защита и витамини от В-група, които помагат на котката да използва
равномерно енергията си.
- PURINA® CAT CHOW® е внимателно формулирана: БЕЗ добавени изкусвени аромати / БЕЗ добавени
оцветители / БЕЗ добавени консерванти
Съставки: Зърнени храни (42% пълнозърнести*), месо и месни субпродукти (20%**), екстракт от зеленчуков
протеин, масла и мазнини (0.7% рибено масло), субпродукти със зеленчуков произход (2.7% изсушен корен от
цвекло, 0.07% изсушен магданоз еквивалент на 0.4% магданоз*) зеленчуци* (2% изсушен корен от цикория,
0.07% изсушен морков еквивалент на 0.4% морков, 0.07% изсушен спанак еквивалент на 0.4% спанак),
минерали, мая*(0.3%).
*естествени съставки; **еквивалент на 40% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 14% пиле.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 17 000; Vit. D3: 1410; Vit E: 120 mg/kg: Железен сулфат монохидрат:
195; Калциев йодат анхидрид: 3.2; Меден сулфат пентахидрат: 47; Манганов сулфат монохидрат: 21; Цинков
сулфат монохидрат: 245; Натриев селенит: 0.3; Витамини от група В: 150. С антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеини: 32,0%; Съдържание на мазнини: 11,0%; Сурова пепел: 7.5%; Сурови фибри:
2.5%
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Ако котката Ви има проблеми с космените топки, PURINA® CAT CHOW® Hairball Control ще я поддържа здрава и
щастлива:
- От 1926г. насам експертите на PURINA влагат своите разбирания за естествените нужди на животните в
подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
- Специално формулирана с източници на фибри, които доказано спомагат за изхвърлянето на двойно повече
космени топки от стомаха. Особено подходяща за котки, живеещи на закрито.
- Рецептата е с вкус на пиле и съдържа източници на протеини, специално подбрани заради качеството си, за да
задоволят естествените нужди на котките.
- Внимателно приготвена с естествени съставки(магданоз, спанак, морков, зърнени съставки, цикория и мая),
вкусна рецепта, която котките предпочитат.
- PURINA® CAT CHOW® NaturiumTM формула е специфична комбинация от фибри от естествени източници.
Включва естествен източник на пребиотик, който доказано подобрява баланса на чревната микрофлора и
поддържат здравето на храносмилателната система на Вашата котка, за да може по-добре да усвоява храната.
- С Витамин Е за подкрепа на естествената защита и витамини от В-група, които помагат на котката да използва
равномерно енергията си.
- PURINA® CAT CHOW® е внимателно формулирана: БЕЗ добавени изкуствени аромати / БЕЗ добавени
оцветители / БЕЗ добавени консерванти
Съставки: Зърнени храни (38% пълнозърнести*), месо и месни субпродукти (20%**), екстракт от зеленчуков
протеин, масла и мазнини, субпродукти със зеленчуков произход (5.4% изсушен корен от цвекло, 0.07% изсушен
магданоз еквивалент на 0.4% магданоз*) зеленчуци* (2% изсушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков
еквивалент на 0.4% морков, 0.07% изсушен спанак еквивалент на 0.4% спанак), минерали, мая*(0.3%).
*естествени съставки; **еквивалент на 40% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 14% пиле.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 14 000; Vit. D3: 1150; Vit E: 100 mg/kg: Железен сулфат монохидрат:
160; Калциев йодат анхидрид: 2.6; Меден сулфат пентахидрат: 39; Манганов сулфат монохидрат: 17; Цинков
сулфат монохидрат: 200; Натриев селенит: 0.2; Витамини от група В: 120. С антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеини: 32,0%; Съдържание на мазнини: 11,0%; Сурова пепел: 7.5%; Сурови фибри:
5.5%
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PURINA® CAT CHOW® 3in1 контролира образуването на космени топки и поддържа денталната хигиена и
здравето на уринарния тракт с тази 3в1 формула:
- От 1926г. насам експертите на PURINA влагат своите разбирания за естествените нужди на животните в
подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
- Формула с тройни ползи, доказано намаляващи образуването на зъбен камък с до 40%, с балансирани
минерали за здрав уринарен тракт и с източници на фибри за контрол на образуването на космени топки.
- Рецептата е с вкус на пуйка и съдържа източници на протеини, специално подбрани заради качеството си, за да
задоволят естествените нужди на котките.
- Внимателно приготвена с естествени съставки(магданоз, спанак, морков, зърнени съставки, цикория и мая)
вкусна рецепта, която котките предпочитат.
- PURINA® CAT CHOW® NaturiumTM формула е специфична комбинация от фибри от естествени източници.
Включва естествени източници на пребиотик, които доказано подобряват баланса на чревната микрофлора и
поддържат здравето на храносмилателната система на Вашата котка, за да може по-добре да усвоява храната.
- С Витамин Е за подкрепа на естествената защита и витамини от В-група витамини, които помагат на котката да
използва равномерно енергията си.
- PURINA® CAT CHOW® е внимателно формулирана: БЕЗ добавени аромати/ БЕЗ добавени оцветители / БЕЗ
добавени консерванти
Съставки: Зърнени храни (34% пълнозърнести*), месо и месни субпродукти (20%**), екстракт от зеленчуков
протеин, масла и мазнини, субпродукти със зеленчуков произход (5.4% изсушен корен от цвекло, 0.07% изсушен
магданоз еквивалент на 0.4% магданоз*) зеленчуци* (2% изсушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков
еквивалент на 0.4% морков, 0.07% изсушен спанак еквивалент на 0.4% спанак), минерали, мая*(0.3%).
*естествени съставки; **еквивалент на 40% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 14% пуйка.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 14 000; Vit. D3: 1150; Vit E: 100 mg/kg: Железен сулфат монохидрат:
160; Калциев йодат анхидрид: 2.6; Меден сулфат пентахидрат: 39; Манганов сулфат монохидрат: 17; Цинков
сулфат монохидрат: 200; Натриев селенит: 0.2; Витамини от група В: 120. С антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеини: 32,0%; Съдържание на мазнини: 11,0%; Сурова пепел: 7.5%; Сурови фибри: 5.5%
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Грижете се за нея и й помогнете да е силна и здрава като използвате богатата на протеини
формула на PURINA® CAT CHOW® Sterilised ,създадена за кастрирани котки:
- От 1926г. насам експертите на PURINA® влагат своите разбирания за естествените нужди на
животните в подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
- Специално формулирана да балансира последствията след хормоналните промени, свързани с
кастрацията. С адаптирани нива на протеини и мазнини с цел поддържане на здрава мускулатура
и здравословно тегло.
- Рецептата е с вкус на пиле и съдържа източници на протеини, специално подбрани заради
качеството си, за да задоволят естествените нужди на котките.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), протеинови екстракти от зеленчуци, риба
и рибни субпродукти, минерали, зеленчуци* (0,9% дехидратирани патладжани, еквивалентни на
8% патладжани), субпродукти от растителен произход, захари, мая*. * Естествени съставки.
Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 1000; Vit D3: 139; Vit E: 283;
mg/kg: Таурин: 455; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 12); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.3);
Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.9); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.6); Цинков сулфат
монохидрат: (Zn: 17). Ароматизанти. Аналитични съставки:
Влага: 78%, Протеини: 13.5%, Съдържание на мазнини: 3%, Сурова пепел: 2.3%, Хранителни
влакнини: 0.6%.
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Грижете се за нея и й помогнете да е силна и здрава като използвате богатата на протеини формула на
PURINA® CAT CHOW® Sterilised ,създадена за кастрирани котки:
- От 1926г. насам експертите на PURINA® влагат своите разбирания за естествените нужди на животните в
подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
- Специално формулирана да балансира последствията след хормоналните промени, свързани с
кастрацията. С адаптирани нива на протеини и мазнини с цел поддържане на здрава мускулатура и
здравословно тегло.
- Рецептата е с вкус на агне и съдържа източници на протеини, специално подбрани заради качеството си,
за да задоволят естествените нужди на котките.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които агне 4%), протеинови екстракти от зеленчуци, риба и рибни
субпродукти, минерали, зеленчуци*(0,9% дехидратиран зелен фасул, еквивалентен на 8% зелен фасул),
субпродукти от растителен произход, захари, мая*. * Естествени съставки. Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 1000; Vit D3: 139; Vit E: 283;
mg/kg: Таурин: 455; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 12); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.3); Меден (II)
сулфат пентахидрат: (Cu: 0.9); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.6); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 17).
Ароматизанти. Аналитични съставки:
Влага: 78%, Протеини: 13.5%, Съдържание на мазнини: 3%, Сурова пепел: 2.3%, Хранителни влакнини: 0.6%.

Highly Confidential

8

Грижете се за нея и й помогнете да е силна и здрава като използвате богатата на протеини
формула на PURINA® CAT CHOW® Sensitive, създадена за кастрирани котки:
- От 1926г. насам експертите на PURINA® влагат своите разбирания за естествените нужди на
животните в подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна
храна.
- С фибри за поддържане на здрава храносмилателна система
Съставки: Месо и месни субпродукти, Протеинови екстракти от зеленчуци, риба и рибни
субпродукти (от които сьомга 4%), минерали, зеленчуци* (0,9% дехидратирани тиквички,
еквивалентни на 8% тиквички), субпродукти от растителен произход, захари, мая*. *
Естествени съставки. Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 1000; Vit D3: 139; Vit E: 193;
mg/kg: Таурин: 455; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 12); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.3);
Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.9); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.6); Цинков
сулфат монохидрат: (Zn: 17). Ароматизанти. Аналитични съставки: Влага: 78%, Протеини: 13%,
Съдържание на мазнини: 3.2%,
Сурова пепел: 2.3%, Хранителни влакнини: 0.6%.
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Ако котката Ви има проблеми с космените топки, PURINA® CAT CHOW® Hairball Control ще я
поддържа здрава и щастлива:
- От 1926г. насам експертите на PURINA влагат своите разбирания за естествените нужди на
животните в подпомагането на тяхното цялостно здраве и благосъстояние, чрез пълноценна храна.
пециално формулирана с източници на фибри, които доказано спомагат за изхвърлянето на двойно
повече космени топки от стомаха. Особено подходяща за котки, живеещи на закрито.
- Рецептата е с вкус на пиле и съдържа източници на протеини, специално подбрани заради
качеството си, за да задоволят естествените нужди на котките.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), протеинови екстракти от зеленчуци, риба и
рибни субпродукти, минерали, зеленчуци* (0,9% дехидратиран зелен фасул, еквивалентен на 8%
зелен фасул), субпродукти от растителен произход, захари, мая*. * Естествени съставки. Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 800; Vit D3: 111; Vit E: 212;
mg/kg: Таурин: 364; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 9.7); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.2); Меден
(II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.7); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.3); Цинков сулфат монохидрат:
(Zn: 13). Ароматизанти. Аналитични съставки:
Влага: 78%, Протеини: 13%, Съдържание на мазнини: 3%, Сурова пепел: 2.3%, Хранителни влакнини:
1%, Общо диетични фибри: 2.2%.
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