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Хитрите котета обичат неустоимия вкус на Felix. Награди твоя пакостник с любимите му сочни желета или с
вкусни лакомства!
Предлагайки широк асортимент храна за котки с апетитини вкусове, текстури и формати, рецептите на
FELIX® осигуряват 100% от дневните нужди на твоята котка: вкусни ястия, направени от качествени съставки,
балансирани минерали и витамини, които са и източник на Омега 6 мастни киселини. Всичко, от което имат
нужда котките, за да останат здрави, активни и пакостливи.
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с
наистина крехки месни парченца в сочно желе, което изглежда и мирише
толкова добре, колкото храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това
не е всичко! Всяка рецепта е източник на незаменими Омега 6 мастни
киселини и съдържа правилната комбинация от минерали и витамини, за да
задоволи 100% от дневните нужди на Вашата котка. Моля, вижте указанията
за хранене.
Състав:Месо и месни субпродукти (от които говеждо 4%), екстракти на
зеленчукови протеини, риба и рибни супродукти, минерали, захари
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; Vit E: 17; mg/kg: Fe (E1): 10; I (E2): 0.3; Cu (E4):
0.9; Mn (E5): 2.0; Zn (E6): 10; Технологични добавки: mg/kg: E499: 2650
Аналитичен състав:Влага: 80.0%, Протеини: 13.0%, Съдържание на мазнини:
3.0%,
Сурова пепел: 2.2%, Сурови фибри: 0.5%, Линолова киселина (омега 6 FA)
0.2%
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина
крехки месни парченца в сочно желе, което изглежда и мирише толкова добре,
колкото храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка
рецепта е източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа
правилната комбинация от минерали и витамини, за да задоволи 100% от
дневните нужди на Вашата котка. Моля, вижте указанията за хранене.
Съставки: Месо и месни субпродукти, екстракт от зеленчуков протеин, риба и
рибни субпродукти (от които сьомга 4%), минерали, захари.
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; Vit E: 17; mg/kg: Fe (E1): 10; I (E2): 0.3; Cu (E4): 0.9;
Mn (E5): 2.0; Zn (E6): 10; Технологични добавки: mg/kg: E499: 2650 Аналитичен
състав:Влага: 80.0%, Протеини: 13.0%, Съдържание на мазнини: 3.0%,
Сурова пепел: 2.2%, Сурови фибри: 0.5%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.2%
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина
крехки месни парченца в сочно желе, което изглежда и мирише толкова добре,
колкото храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка
рецепта е източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа
правилната комбинация от минерали и витамини, за да задоволи 100% от
дневните нужди на Вашата котка. Моля, вижте указанията за хранене
Състав:Месо и месни субпродукти ( от които Пиле 4%) , екстракти на
зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти , минерали, захари
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; Vit E: 17; mg/kg: Fe (E1): 10; I (E2): 0.3; Cu (E4): 0.9;
Mn (E5): 2.0; Zn (E6): 10; Технологични добавки: mg/kg: E499: 2650 Аналитичен
състав:Влага: 80.0%, Протеини: 13.0%, Съдържание на мазнини: 3.0%,
Сурова пепел: 2.2%, Сурови фибри: 0.5%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.2%

Highly Confidential

5

FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина
крехки месни парченца в сочно желе, което изглежда и мирише толкова добре,
колкото храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка
рецепта е източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа
правилната комбинация от минерали и витамини, за да задоволи 100% от
дневните нужди на Вашата котка. Моля, вижте указанията за хранене.
Състав:Месо и месни субпродукти ( от които Заек 4%) , екстракти на зеленчукови
протеини, риба и рибни субпродукти , минерали, захари
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; Vit E: 17; mg/kg: Fe (E1): 10; I (E2): 0.3; Cu (E4): 0.9; Mn
(E5): 2.0; Zn (E6): 10; Технологични добавки: mg/kg: E499: 2650 Аналитичен
състав:Влага: 80.0%, Протеини: 13.0%, Съдържание на мазнини: 3.0%,
Сурова пепел: 2.2%, Сурови фибри: 0.5%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.2%
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FELIX Fantastic Junior е превъзходно ястие, което изглежда и ухае
невероятно, сякаш самите вие сте го сготвили! Това не е всичко! Всяка
рецепта е перфектната комбинация от протеини, минерали и витамини, за
да задоволи 100% от нуждите на вашето коте.
Състав:Месо и месни субпродукти ( от които Пиле 4%) , екстракти на
зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти , минерали, захари
IU/kg: Vit. A: 1200; Vit. D3: 180; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 37.3;
Калциев йодат: 0.72; Меден сулфат пентахидрат: 4.6; Манганов сулфат
монохидрат: 6.6; Цинков сулфат монохидрат: 90.8; Натриев селенит: 0.06;
Технологични добавки: mg/kg: E499: 2100 Аналитичен състав: Влага 75.0%;
Протеини 15.4%; Съдържание на мазнини 3.6%; Сурова пепел 2.5%; Сурови
фибри 1%
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FELIX Sensations е асортимент от вкусни ястия, направени от качествени съставки,
които изглеждат, миришат и разбира се са много вкусни за вашата котка. Всеки
FELIX Sensations е направен от нежни, месни или рибни парченца, сервирани с
вкусни и ароматни желета за невероятен вкус и аромат. Тези вкусни ястия са
източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната
комбинация от балансирани минерали и витамини- те са изпълнени с полезни
съставки, така че да задоволят на 100% дневните нужди на вашата котка! Моля,
вижте указанията за хранене.
Състав: месо и месни субпродукти (от които говеждо 4%), екстракти на зеленчукови
протеини (2.7% концентрат от домати, еквивалент на 4% домати в желе), риба и
рибни субпродукти, минерали, захари.
IU/kg: Vit A: 585; Vit D3: 90; Vit E: 13; mg/kg: Fe (E1): 20; I (E2): 0.26; Cu (E4): 2.3; Mn
(E5): 4.0; Zn (E6): 33; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 2900. Аналитичен
състав:Влага: 82.0%, Протеини: 11.5%, Съдържание на мазнини: 2.5%,
Сурова пепел: 2.5%, Сурови фибри: 0.05%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.4%.
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FELIX Sensations е асортимент от вкусни ястия, направени от качествени съставки,
които изглеждат, миришат и разбира се са много вкусни за вашата котка. Всеки
FELIX Sensations е направен от нежни, месни или рибни парченца, сервирани с
вкусни и ароматни желета за невероятен вкус и аромат. Тези вкусни ястия са
източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната
комбинация от балансирани минерали и витамини- те са изпълнени с полезни
съставки, така че да задоволят на 100% дневните нужди на вашата котка! Моля,
вижте указанията за хранене.
Състав: месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), екстракти на зеленчукови
протеини (2.7% концентрат от моркови, еквивалент на 4% моркови в желе), риба
и рибни субпродукти, минерали, захари.
IU/kg: Vit A: 585; Vit D3: 90; Vit E: 13; mg/kg: Fe (E1): 20; I (E2): 0.26; Cu (E4): 2.3; Mn
(E5): 4.0; Zn (E6): 33; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 2900. Аналитичен
състав:Влага: 82.0%, Протеини: 11.5%, Съдържание на мазнини: 2.5%,
Сурова пепел: 2.5%, Сурови фибри: 0.05%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.4%.
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FELIX Fantastic Junior е превъзходно ястие, което изглежда и ухае невероятно, сякаш самите вие сте го сготвили! Това не е всичко! Всяка
рецепта е перфектната комбинация от протеини, минерали и витамини, за да задоволи 100% от нуждите на вашето коте.
Състав:Месо и месни субпродукти ( от които Пиле 4%) , екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти , минерали,
захари
IU/kg: Vit. A: 1200; Vit. D3: 180; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 37.3; Калциев йодат: 0.72; Меден сулфат пентахидрат: 4.6; Манганов
сулфат монохидрат: 6.6; Цинков сулфат монохидрат: 90.8; Натриев селенит: 0.06; Технологични добавки: mg/kg: E499: 2100 Аналитичен
състав: Влага 75.0%; Протеини 15.4%; Съдържание на мазнини 3.6%; Сурова пепел 2.5%; Сурови фибри 1%
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина крехки месни парченца в сочно желе, което изглежда и
мирише толкова добре, колкото храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка рецепта е източник на незаменими
Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната комбинация от минерали и витамини, за да задоволи 100% от дневните нужди на Вашата
котка. Моля, вижте указанията за хранене
Състав:С Говеждо: Месо и месни субпродукти (от които Говеждо 4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти,
минерали, захари С Пиле: Месо и месни
субпродукти (от които Пиле 4%), екстракти на зеленчукови
протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захари
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; Vit E: 17; mg/kg: Fe (E1): 10; I (E2): 0,3; Cu (E4): 0,9; Mn (E5): 2,0; Zn (E6): 10. Технологични добавки: mg/kg: E499:
2650 Аналитичен състав: Влага: 80,0%; Протеини: 13,0%; Съдържание на мазнини: 3,0%; Сурова пепел: 2,2%; Сурови фибри: 0,5%;
Линолова киселина (Oмега 6 FA): 0,2%
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина крехки месни парченца в сочно желе, което изглежда и мирише
толкова добре, колкото храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка рецепта е източник на незаменими Омега 6
мастни киселини и съдържа правилната комбинация от минерали и витамини, за да задоволи 100% от дневните нужди на Вашата котка. Моля,
вижте указанията за хранене
Състав: Със Сьомга: Месо и месни субпродукти,екстракти на зеленчукови
протеини, риба и рибни субпродукти (Сьомга 4%),минерали, захари С Писия: Месо и месни
субпродукти, екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (Писия 4%),минерали, захари
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; Vit E: 17; mg/kg: Fe (E1): 10; I (E2): 0,3; Cu (E4): 0,9; Mn (E5): 2,0; Zn (E6): 10. Технологични добавки: mg/kg:E499: 2650.
Аналитичен състав: Влага: 80,0%; Протеини: 13,0%; Съдържание на мазнини: 3,0%; Сурова пепел: 2,2%; Сурови фибри: 0,5%;Линолова киселина
(Oмега 6 FA): 0,2%
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FELIX Sensations е асортимент от вкусни ястия, направени от качествени съставки, които изглеждат, миришат и разбира се са много вкусни за вашата
котка. Всеки FELIX Sensations е направен от нежни, месни или рибни парченца, сервирани с вкусни и ароматни желета за невероятен вкус и аромат.
Тези вкусни ястия са източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната комбинация от балансирани минерали и витамини- те
са изпълнени с полезни съставки, така че да задоволят на 100% дневните нужди на вашата котка! Моля, вижте указанията за хранене.
Състав: Сьомга: месо и месни субпродукти, екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (сьомга 4%), мекотели и ракообразни
(скариди 1%), минерали, захари. Пъстърва: месо и месни субпродукти, екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (пъстърва 4%),
минерали, зеленчуци (0.3% рехидратиран спанак, еквивалент на 4% спанак в желе), захари.
IU/kg: Vit A: 585; Vit D3: 90; Vit E: 13; mg/kg: Fe (E1): 20; I (E2): 0.26; Cu (E4): 2.3; Mn (E5): 4.0; Zn (E6): 33; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 2900.
Аналитичен състав:Влага: 82.0%, Протеини: 11.5%, Съдържание на мазнини: 2.5%,
Сурова пепел: 2.5%, Сурови фибри: 0.05%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.4%.
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FELIX Sensations е асортимент от вкусни ястия, направени от качествени съставки, които изглеждат, миришат и разбира се са много вкусни за
вашата котка. Всеки FELIX Sensations е направен от нежни, месни или рибни парченца, сервирани с вкусни и ароматни желета за невероятен вкус и
аромат. Тези вкусни ястия са източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната комбинация от балансирани минерали и
витамини- те са изпълнени с полезни съставки, така че да задоволят на 100% дневните нужди на вашата котка! Моля, вижте указанията за хранене.
Състав: Пиле: месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), екстракти на зеленчукови протеини (2.7% концентрат от моркови, еквивалент на 4%
моркови в желе), риба и рибни субпродукти, минерали, захари. Говеждо: месо и месни субпродукти (от които говеждо 4%), екстракти на
зеленчукови протеини (2.7% концентрат от домати, еквивалент на 4% домати в желе), риба и рибни субпродукти, минерали, захари.
IU/kg: Vit A: 585; Vit D3: 90; Vit E: 13; mg/kg: Fe (E1): 20; I (E2): 0.26; Cu (E4): 2.3; Mn (E5): 4.0; Zn (E6): 33; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия:
2900. Аналитичен състав:Влага: 82.0%, Протеини: 11.5%, Съдържание на мазнини: 2.5%,
Сурова пепел: 2.5%, Сурови фибри: 0.05%, Линолова киселина (омега 6 FA) 0.4%.
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина крехки месни
парченца в сочно желе, което изглежда и мирише толкова добре, колкото храната, която Вие
бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка рецепта е източник на незаменими
Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната комбинация от минерали и витамини, за да
задоволи 100% от дневните нужди на Вашата котка. Моля, вижте указанията за хранене.
Съставки: С Говеждо: Месо и месни субпродукти (от които Говеждо 4%), екстракт от
зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захари. С Пиле: Месо и месни
субпродукти (от които Пиле 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни
субпродукти, минерали, захари. С Агне: Месо и месни субпродукти (от които Агне 4%),
екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захари. Със Заек:
Месо и месни субпродукти (от които Заек 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и
рибни субпродукти, минерали, захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 585; Vit. D3: 90; Vit. E: 13; mg/kg: Железен сулфат
монохидрат: 20; Калциев йодат анхидрид:0.26; Меден сулфат пентахидрат: 2.3; Манганов
сулфат монохидрат: 4.0; Цинков сулфат монохидрат: 33;
Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 2900; Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A:
585;
Аналитичен състав: Влага 82.0%; Протеини 11.5%; Съдържание на мазнини 2.5%; Сурова
пепел 2.5%; Сурови фибри 0.5%; Омега 6 мастни киселини 0.4%.
Нетно количество: 12х100g
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FELIX Fantastic е асортимент от вкусни ястия, специално приготвени с наистина крехки
месни парченца в сочно желе, което изглежда и мирише толкова добре, колкото
храната, която Вие бихте приготвили за себе си. Това не е всичко! Всяка рецепта е
източник на незаменими Омега 6 мастни киселини и съдържа правилната
комбинация от минерали и витамини, за да задоволи 100% от дневните нужди на
Вашата котка. Моля, вижте указанията за хранене.
Съставки: С Риба Тон: Месо и месни субпродукти, екстракт от зеленчукови протеини,
риба и рибни субпродукти (от които Риба Тон 4%), минерали, захари. С Треска: Месо и
месни субпродукти, екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (от
които Треска 4%), минерали, захари. Със Сьомга: Месо и месни субпродукти, екстракт
от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (от които Сьомга 4%), минерали,
захари. С Писия: Месо и месни субпродукти, екстракт от зеленчукови протеини, риба и
рибни субпродукти (от които Писия 4%), минерали, захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 585; Vit. D3: 90; Vit. E: 13; mg/kg: Железен
сулфат монохидрат: 20; Калциев йодат анхидрид:0.26; Меден сулфат пентахидрат: 2.3;
Манганов сулфат монохидрат: 4.0; Цинков сулфат монохидрат: 33;
Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 2900; Добавки: Хранителни добавки: IU/kg:
Vit. A: 585;
Аналитичен състав: Влага 82.0%; Протеини 11.5%; Съдържание на мазнини 2.5%;
Сурова пепел 2.5%; Сурови фибри 0.05%; Омега 6 мастни киселини 0.4%.
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PURINA® FELIX® PARTY MIX Ocean Mix е допълваща храна – лакомство с аромат на сьомга, полок
и пъстърва.

Споделете по-любвеобилни, палави моменти с котката си с FELIX® Party Mix – съдържащ
неустоима, цветна комбинация от лакомства, пълни с примамливи и вкусни аромати в
привлекателна текстура. Продуктът е подходящ за котки в зряла възраст и не съдържа добавени
изкуствени оцветители.
Съставки: Месо и месни субпродукти, зърнени култури, масла и мазнини, протеинови екстракти
от зеленчуци, минерали, захари, мая, риба и рибни субпродукти (2%*). (*еквивалент на 3.5%
рехидратирано с 0.5% сьомга, 0.5% полок и 0,5% пъстърва).
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32000; Vit D3: 1000; Vit E: 170; mg/kg: Железен сулфат
монохидрат: (Fe: 88); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.2); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 13);
Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 41); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 140); Натриев селенит:
(Se: 0.13); С антиоксиданти и оцветители. Добавки: Аналитични съставки: Протеини: 35.0%;
Съдържание на мазнини: 19.5%; Сурова пепел: 8.5%; Хранителни влакнини: 0.5%; Омега 6 мастни
киселини: 2.6
Насоки за хранене: Зряла котка до 4 kg - 15 g или приблизително 35 броя. Моля, съобразявайте
основните хранения. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Наблюдавайте котката
си, докато яде лакомството.
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PURINA® FELIX® PARTY MIX Original Mix е допълваща храна – лакомство с аромат на пиле, черен дроб и пуйка.
Споделете по-любвеобилни, палави моменти с котката си с FELIX® Party Mix – съдържащ неустоима, цветна
комбинация от лакомства, пълни с примамливи и вкусни аромати в привлекателна текстура. Продуктът е
подходящ за котки в зряла възраст и не съдържа добавени изкуствени оцветители.
Съставки: Месо и месни субпродукти (34%)*, зърнени култури, масла и мазнини, протеинови екстракти от
зеленчуци, минерали, захари, мая, риба и рибни субпродукти. (*еквивалент на 50% рехидратирано месо и
месни субпродукти, с 10% пиле, 2% черен дроб и 0,5% пуйка).
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32000; Vit D3: 1000; Vit E: 170; mg/kg: Железен сулфат монохидрат:
(Fe: 100); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.7); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 16); Манганов сулфат монохидрат:
(Mn: 50); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 170); Натриев селенит: (Se: 0.15); С антиоксиданти и оцветители.
Добавки: Аналитични съставки: Протеини: 35.0%; Съдържание на мазнини: 19.5%; Сурова пепел: 8.5%;
Хранителни влакнини: 0.5%; Омега 6 мастни киселини: 2.6
Насоки за хранене: Зряла котка до 4 kg - 15 g или приблизително 35 броя. Моля, съобразявайте основните
хранения. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Наблюдавайте котката си, докато яде
лакомството.
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PURINA® FELIX® PARTY MIX Grill Mix е допълваща храна – лакомство с аромат на говеждо, пиле и сьомга.
Споделете по-любвеобилни, палави моменти с котката си с FELIX® Party Mix – съдържащ неустоима, цветна
комбинация от лакомства, пълни с примамливи и вкусни аромати в привлекателна текстура. Продуктът е
подходящ за котки в зряла възраст и не съдържа добавени изкуствени оцветители.

Съставки: Месо и месни субпродукти (34%)*, зърнени култури, масла и мазнини, протеинови екстракти от
зеленчуци, минерали, захари, мая, риба и рибни субпродукти. (*еквивалент на 50% рехидратирано месо и
месни субпродукти, с 10% пиле, 2% черен дроб и 0,5% пуйка).
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32000; Vit D3: 1055; Vit E: 176; mg/kg: Железен сулфат
монохидрат: (Fe: 228); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.9); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 45); Манганов
сулфат монохидрат: (Mn: 1025); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 385); Натриев селенит: (Se: 0.26); С
антиоксиданти и оцветители. Добавки: Аналитични съставки: Протеини: 35.0%; Съдържание на мазнини:
20%; Сурова пепел: 8.5%; Хранителни влакнини: 0.5%; Омега 6 мастни киселини: 2.6
Насоки за хранене: Зряла котка до 4 kg - 15 g или приблизително 35 броя. Моля, съобразявайте основните
хранения. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Наблюдавайте котката си, докато яде
лакомството.
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