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Независимо от размера и възрастта на Вашето куче, ние разполагаме с продукт, създаден специално за 
неговите нужди. Независимо дали предпочита мокра или суха храна, пилешко или друг вид месо или 
просто иска леко да похапне, сред нашите вкусни продукти ще намерите това, което кучето Ви обича.

Храните за кучета Friskies® са създадени от експерти диетолози, за да отговорят на нуждите на кучета и 
не съдържат изкуствени оцветители, аромати и консерванти. Те ще накарат Вашия любимец да очаква с 

нетърпение времето за хранене.
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Малките кученца се нуждаят от значително повече енергия от кучетата в зряла възраст, за да се подхрани
техния растеж и жизненост. FRISKIES® Junior е 100% балансирана и питателна храна с допълнителни
белтъчини (протеини) и с идеален баланс на витамините и минералите, необходими на кученцата, за да 
растат здрави и щастливи.

FRISKIES® Junior с Пиле, добавено мляко и зеленчуци е формулирана от ветеринарите и хранителни
експерти на PURINA за да посрещне нуждите на Вашето кученце с всички хранителни вещества, за да бъде
здрав най-малкият член на семейството!

FRISKIES® Junior е пълноценна храна за кученца след 6-та седмица. Поддържа 100% от хранителните
вещества,от които Вашето малко кученце се нуждае, Витамин D и минерали за здрави зъби и кости, DHA 
от рибено масло за развитите на мозъка и зрението, антиоксиданти в подкрепа на ествествената защита 
на организма. 

Състав: Зърнени култури (51%), месо и месни субпродукти (8%*), протеинови ектракти от зеленчуци, масла 
и мазнини, продукти с растителен произход, захари, минерали, мляко и млечни субпродукти (0.6% 
обезмаслено мляко на прах***), зеленчуци (0.6% дехидратирани зеленчуци).   * еквивалентно на 16% 
рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 4% пиле в продукта
** еквивалентни на 4% рехидратирани зеленчуци в продукта
*** еквивалентно на 0,4% обезмаслено мляко, с 0,7% обезмаслено мляко на прах, еквивалентно на 4% 
обезмаслено мляко в костите.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 20000; Vit D3: 1100; Vit E: 95; mg/kg: Железен сулфат
монохидрат: (Fe: 83); Калциев йодат анхидрид: (I: 2); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 9.2); Манганов
сулфат монохидрат: (Mn: 6.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 120); Натриев селенит: (Se: 0.2); витамини
от група В: 79. Оцветители **** и антиоксиданти **** без добавени изкуствени оцветители.
Аналитични съставки: Протеини: 25%, Съдържание на мазнини: 12%, Омега-6 мастни киселини: линолова
киселина: 1.6%, Омега-3 мастни киселини: линоленова киселина: 0.1%, Сурова пепел: 7.5%, Хранителни
влакнини: 3%.
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FRISKIES® Active с богато съдържание на месо е 100% пълноценна и балансирана храна, 
създадена за кучета, които преливат от енергия и винаги искат да играят! Предоставя
висококачествени протеини за идеална форма, 100% от хранителните вещества, от които се 
нуждае ежедневно кучето Ви, помага за поддържане нивото на активност, антиоксиданти за 
подсилване на естествените защитни сили и 20% повече Витамин B, отколкото във FRISKIES® 
Balance, за да поддържа кучето нивото си на активност. 

Съставки: Зърнени култури (пълнозърнест 59%), Месо и месни субпродукти (8%*), Продукти с 
растителен произход, Масла и мазнини, Протеинови екстракти от зеленчуци, Минерали.
* еквивалентно на 16% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 4% говеждо месо.

Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 22800; Vit D3: 1300; Vit E: 108;  mg/kg: Железен сулфат
монохидрат: (Fe: 94); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.3); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 10.5); 
Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 7.1); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 140); Натриев селенит: 
(Se: 0.23); витамини от група В: 90. Оцветители ** и антиоксиданти ** без добавени изкуствени
оцветители. Аналитични съставки: Протеини: 20%, Съдържание на мазнини: 10%, Омега-6 мастни
киселини: линолова киселина: 1.7%, Омега-3 мастни киселини: линоленова киселина: 0.1%, 
Сурова пепел: 8%, Хранителни влакнини: 3.5%.
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Състав: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%),
зърнени храни, риба и рибни субпродукти, минерали,
зеленчуци (0,7% дехидратирани моркови, еквивалент на 6%
моркови), захари.

Хранителни добавки:
Vit. A: 1700 
Vit. D3: 163 
Vit. E :24 
mg/kg: 
Железен сулфат монохидрат: 35;
Калциев йодат анхидрид: 0.65;
Меден сулфат пентахидрат: 5.2;
Манганов сулфат монохидрат: 4.3;
Цинков сулфат монохидрат: 60;
Натриев селенит: 0.03;
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Състав: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%),
зърнени храни, минерали, зеленчуци (0,7% дехидратирани
моркови, еквивалент на 6% моркови), захари.

Хранителни добавки:
IU/kg: 
Vit. A: 1476 
Vit. D3: 141 
Vit. E: 21 
mg/kg: 
Железен сулфат монохидрат: 30;
Калциев йодат анхидрид: 0.57;
Меден сулфат пентахидрат: 4.5;
Манганов сулфат монохидрат: 3.8;
Цинков сулфат монохидрат: 52;
Натриев селенит: 0.03;
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Състав: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%),
зърнени храни, риба и рибни субпродукти, минерали,
зеленчуци (0,7% дехидратирани моркови, еквивалент на 6%
моркови), захари.

Хранителни добавки:
Vit. A: 1700 
Vit. D3: 163 
Vit. E :24 
mg/kg: 
Железен сулфат монохидрат: 35;
Калциев йодат анхидрид: 0.65;
Меден сулфат пентахидрат: 5.2;
Манганов сулфат монохидрат: 4.3;
Цинков сулфат монохидрат: 60;
Натриев селенит: 0.03;
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Състав: Месо и месни субпродукти (от които говеждо 4%),
зърнени култури, зеленчуци (1% дехидратирани картофи,
еквивалент на 8% картофи), минерали, захари.

Хранителни добавки:
IU/kg: 
Vit. A: 1476 
Vit. D3: 141 
Vit. E: 21 
mg/kg: 
Железен сулфат монохидрат: 30;
Калциев йодат анхидрид: 0.57;
Меден сулфат пентахидрат: 4.5;
Манганов сулфат монохидрат: 3.8;
Цинков сулфат монохидрат: 52;
Натриев селенит: 0.03;
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Friskies® предлага 100% пълноценна и балансирана храна за котки, което означава, че с нея котката си набавя
всички важни хранителни вещества, за да покрие дневните си хранителни нужди. Всеки продукт носи Обещанието

на Friskies®, нашият ангажимент към собствениците на котки, който винаги гарантира:
•Богат асортимент от вкусни продукти, сред които винаги има нещо, което ще се хареса на Вашата котка.

•100% пълноценна и балансирана храна, съдържаща висококачествени протеини, мастни киселини, витамини и 
минерали, които се грижат за здравето, жизнеността и щастието на Вашата котка.

•Продукти, приготвени от експерти на Purina® на база натрупаните в продължение на над 85 години знания в 
областта на храненето на домашни любимци.

•Рецептите на Friskies® се приготвят без добавени изкуствени оцветители, аромати и консерванти.
Friskies® се грижи Вашата котка да получава храната, която обича и от която се нуждае, за да може да продължи да 

Ви изненадва и радва всеки ден.
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Пълноценна храна за малки котета и бременни/кърмещи котки.
FRISKIES® Junior е пълноценна и балансирана храна, специално формулирана за здравословното развитие на 
Вашето котенце. Приготвена от пилешко, зеленчуци, витамини и минерали и осигурява на котенцето всички
хранителни вещества, които са му нужни, за да премине успешно от майчиното мляко към твърда храна до 
навършване на 1 година. Пълноценна храна за бременни/кърмещи котки и малки котенца. 
Съставки: Зърнени храни, месо и месни субпродукти (10%*), екстракти на зеленчукови протеини, масла и 
мазнини (0.7%**), риба и рибни субпродукти, мляко и млечни субпродукти (0.09%***), мая. *еквивалент на 20% 
рехидратирано месо и месни субпродуки, с минимум 4% пиле в гранулите с форма на Y, еквивалент на 3.6% пиле 
в продукта. **еквивалент на 4% рехидратирани зеленчуци в гранулите с форма на Y, с 0.6% еквивалент на 3.6% 
зеленчуци в продукта. ***еквививалент на 0.32% рехидратирано мляко и млечни субпродукти, с 4% мляко в 
кръглите гранули.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 16,000; Vit D3: 1,300; Vit.E: 110 mg/kg; Fe(E1): 185; I(E2): 3.0; Cu(E4): 45; 
Mn(E5): 20; Zn(E6): 230; Se(E8): 0.3. Таурин (E220): 1,100. С оцветители* и антиоксиданти. *без изкуствени
добавени оцветители.
Аналитични съставки: Протеини: 35.0%;  Съдържание на мазнини: 12.0%; Сурова пепел: 8.0%; Сурови фибри: 2.0%  
Започнете да давате на котенцето тази храна, когато е на възраст между 3 и 4 седмици. Храната трябва да се 
смеси с вода, за да се улесни дъвченето. Увеличете количеството храна, когато котенцето започне да приема 
повече и намалете количеството добавена вода, когато котенцето може да яде храната суха. Всяко котенце е 
различно и в зависимост от нивото му на активност и физическото му състояние дажбите и продължителността
на храненето трябва да се коригират. Подходящa e  за бременни и кърмещи котки.Винаги осигурявайте прясна и 
чиста вода за пиене. Достатъчната консумация на вода е необходима за здравословното ежедневно хранене.
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СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАНА ЗА ДОМАШНИ КОТКИ.
Вкусна и 100% пълноценна, FRISKIES® Indoor е храна, която ограничава сформирането на космени
топки и съдържа добавени градински билки, които котките обожават FRISKIES® Indoor поддържа
здравето, жизнеността и щастието на Вашата домашна котка – помагайки ѝ да Ви изненадва и радва
всеки ден!  
НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно
активни котки при нормална температура на околната среда. Индивидуалните нужди се различават и 
дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката. Винаги
осигурявайте прясна и чиста вода за пиене. Достатъчната консумация на вода е необходима за 
здравословното ежедневно хранене. 
Съставки: Зърнени култури, месо и месни субпродукти (10%*), екстракт от зеленчукови протеини, 
субпродукти със зеленчуков произход (5% каша от цвекло), масла и мазнини, минерали, зеленчуци
(2% изсушена цикория**), мая. 
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 12 500; Vit. D3: 1000; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 
145; Калциев йодат анхидрид: 2.4; Меден сулфат пентахидрат: 35; Манганов сулфат монохидрат: 15; 
Цинков сулфат монохидрат: 182; Натриев селенит: 0.23; Таурин: 870. Оцветители***и антиоксиданти. 
*еквивалент на 20% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 4% пиле.
**еквивалент на 9% рехидратирани зеленчуци.
***без добавени изкуствени оцветители.
Аналитични съставки: Протеини: 30,0%; Съдържание на мазнини: 10,0%; Сурова пепел: 8%; 
Хранителни влакнини: 5%
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с
подбрани, качествени продукти, за да осигури на Вашата котка това, което
обича, и от което се нуждае.
Тонизира мусккулите и поддържа здрави зъбите и костите и здрав уринарния
тракт.
НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла възраст
са базирани на средно активни котки при нормална температура на 
околната среда. Индивидуалните нужди се различават и дажбите трябва да 
се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката.
Винаги осигурявайте прясна и чиста вода за пиене. Достатъчната
консумация на вода е необходима за здравословното ежедневно хранене. 



13Highly Confidential

FRISKIES® с Пиле и със Зеленчуци. Пълноценна храна за котки в зряла възраст. 
FRISKIES® Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, качествени продукти, за 
да осигури на Вашата котка това, което обича, и от което се нуждае. Тонизира мускулите и поддържа
здрави зъбите и костите и здрав уринарния тракт. 
НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно
активни котки при нормална температура на околната среда. Индивидуалните нужди се различават и 
дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката. Винаги
осигурявайте прясна и чиста вода за пиене. Достатъчната консумация на вода е необходима за 
здравословното ежедневно хранене. 
Съставки: Зърнени култури, месо и месни субпродукти (10%*), екстракт от зеленчукови протеини, масла и 
мазнини, субпродукти със зеленчуков произход, минерали, зеленчуци (0,6% **), мая. 
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 12 500; Vit. D3: 1000; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 145; 
Калциев йодат анхидрид: 2.4; Меден сулфат пентахидрат: 35; Манганов сулфат монохидрат: 15; Цинков 
сулфат монохидрат: 182; Натриев селенит: 0.23; Таурин: 870. Оцветители***и антиоксиданти. 
*еквивалент на 20% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 4% пиле в гранулите във форма на 
бутче, еквивалент на 3% пиле в продукта.
**еквивалент на 4% рехидратирани зеленчуци в гранулите с форма на тризъбец, с 0.15% еквивалент на 
1% зеленчуци в продукта.
***без добавени изкуствени оцветители.
Аналитични съставки: Протеини: 30,0%; Съдържание на мазнини: 11,0%; Сурова пепел: 8%; Хранителни
влакнини: 3%; Линолова киселина: 1.8%; Арахидонова
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FRISKIES® със Заек, с Пиле и със Зеленчуци. Пълноценна храна за котки в зряла възраст. 
FRISKIES® Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, качествени
продукти, за да осигури на Вашата котка това, което обича, и от което се нуждае. Тонизира мускулите
и поддържа здрави зъбите и костите и здрав уринарния тракт. 
НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно
активни котки при нормална температура на околната среда. Индивидуалните нужди се различават и 
дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката. Винаги
осигурявайте прясна и чиста вода за пиене. Достатъчната консумация на вода е необходима за 
здравословното ежедневно хранене. 
Съставки: Зърнени култури, месо и месни субпродукти (10%*), екстракт от зеленчукови протеини, 
масла и мазнини, субпродукти със зеленчуков произход, минерали, зеленчуци (0,6% **), мая. 
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 12 500; Vit. D3: 1000; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 
145; Калциев йодат анхидрид: 2.4; Меден сулфат пентахидрат: 35; Манганов сулфат монохидрат: 15; 
Цинков сулфат монохидрат: 182; Натриев селенит: 0.23; Таурин: 870. Оцветители***и антиоксиданти. 
*еквивалент на 20% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 4% заек и мин. 4% пиле в 
гранулите във форма на бутче и в гранули във форма на диамант, еквивалент на 3% заек и 3% пиле в 
продукта.
**еквивалент на 4% рехидратирани зеленчуци в гранулите с форма на тризъбец, с 0.15% еквивалент
на 1% зеленчуци в продукта.
***без добавени изкуствени оцветители.
Аналитични съставки: Протеини: 30,0%; Съдържание на мазнини: 11,0%; Сурова пепел: 8%; 
Хранителни влакнини: 3%; Линолова киселина: 1.8%; Арахидонова киселина: 0.1% 
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СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАНА ЗА МАЛКИ КОТЕНЦА до 1 година. Вашето
котенце се нуждае от специална храна, за да расте здраво. FRISKIES Junior е 
пълноценна и балансирана храна, която му осигурява всички необходими
хранителни вещества, витамини и минерали, за да премине успешно от 
майчиното мляко към твърда храна. Осигурете на Вашето малко котенце
страхотен старт в живота с FRISKIES Junior, за да Ви изненадва и радва всеки
ден!   
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които Пиле 4%), зърнени съставки, 
риба и рибни субпродукти, минерали, захари. Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 660; Vit D3: 100; mg/kg: Таурин: 415; 
Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 7.6); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.19); 
Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.66); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 
1.4); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 13). Ароматизанти. Аналитични
съставки: Влага: 82,5%, Протеини: 7,4%, Съдържание на мазнини: 3,5%, 
Сурова пепел: 2,2%, Хранителни влакнини: 0,07%. 
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, 
качествени продукти, за да осигури на Вашата котка това, което обича, и от което се 
нуждае. Без Добавени Изкуствени Оцветители, Ароматизанти или Консерванти. НАСОКИ 
ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно
активни котки при нормална температура на околната среда. Индивидуалните нужди се 
различават и дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното
тегло на котката.Винаги осигурявайте прясна и чиста вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), Зърнени култури, Минерали, 
Захари.Хранителни добавки:
IU/kg: Vit A: 570; Vit D3: 87; 
mg/kg: Таурин: 358; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 6.5); Калциев йодат анхидрид: (I: 
0.16); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.57); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.2); 
Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 11).
Ароматизанти. 
Аналитични съставки: Влага: 84%, Протеини: 6,5%, Съдържание на мазнини: 2,5%, Сурова 
пепел: 2,1%, Хранителни влакнини: 0,07%.
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, 
качествени продукти, за да осигури на Вашата котка това, което обича, и от което се 
нуждае. Без Добавени Изкуствени Оцветители, Ароматизанти или Консерванти. 
НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла възраст са базирани
на средно активни котки при нормална температура на околната среда. 
Индивидуалните нужди се различават и дажбите трябва да се приспособяват за 
поддържане на здравословното тегло на котката.Винаги осигурявайте прясна и чиста 
вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които сьомга 4%), Зърнени култури, Минерали, 
Захари. Добавки:
Хранителни добавки:
IU/kg: Vit A: 570; Vit D3: 87; 
mg/kg: Таурин: 358; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 6.5); Калциев йодат анхидрид: 
(I: 0.16); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.57); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 
1.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 11). Ароматизанти. Аналитични съставки: Влага: 
84%, Протеини: 6.5%, Съдържание на мазнини: 2.5%, Сурова пепел: 2.1%,Хранителни 
влакнини: 0.07%.
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, 
качествени продукти, за да осигури на Вашата котка това, което обича, и от което
се нуждае. Без Добавени Изкуствени Оцветители, Ароматизанти или 
Консерванти. НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за поддържане на котка в зряла
възраст са базирани на средно активни котки при нормална температура на 
околната среда. Индивидуалните нужди се различават и дажбите трябва да се 
приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката.Винаги
осигурявайте прясна и чиста вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които говеждо 4%), Зърнени култури, 
Минерали, Захари. Добавки:
Хранителни добавки:
IU/kg: Vit A: 570; Vit D3: 87; 
mg/kg: Таурин: 358; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 6.5); Калциев йодат
анхидрид: (I: 0.16); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.57); Манганов сулфат
монохидрат: (Mn: 1.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 11). Ароматизанти. 
Аналитични съставки: Влага: 84%, Протеини: 6.5%, Съдържание на мазнини: 
2.5%, Сурова пепел: 2.1%,Хранителни влакнини: 0.07%.
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СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАНА ЗА МАЛКИ КОТЕНЦА до 1 година. Вашето котенце се нуждае от специална храна, за да расте здраво. 
FRISKIES Junior е пълноценна и балансирана храна, която му осигурява всички необходими хранителни вещества, витамини и 
минерали, за да премине успешно от майчиното мляко към твърда храна. Осигурете на Вашето малко котенце страхотен старт в 
живота с FRISKIES Junior, за да Ви изненадва и радва всеки ден!   
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които Пиле 4%), зърнени съставки, риба и рибни субпродукти, минерали, захари. Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 660; Vit D3: 100; mg/kg: Таурин: 415; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 7.6); Калциев йодат
анхидрид: (I: 0.19); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.66); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.4); Цинков сулфат монохидрат: 
(Zn: 13). Ароматизанти. Аналитични съставки: Влага: 82,5%, Протеини: 7,4%, Съдържание на мазнини: 3,5%, Сурова пепел: 2,2%, 
Хранителни влакнини: 0,07%. 
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, качествени продукти, за да осигури на Вашата котка това, което
обича, и от което се нуждае. Без Добавени Изкуствени Оцветители, Ароматизанти или Консерванти. НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата за 
поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки при нормална температура на околната среда. Индивидуалните
нужди се различават и дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката.Винаги осигурявайте прясна и 
чиста вода за пиене. Със Сьомга: Съставки: Месо и месни субпродукти, Зърнени култури, Риба и рибни субпродукти (от които сьомга 4%), 
Минерали, Захари. С Риба Тон: Съставки: Месо и месни субпродукти, Зърнени култури, Риба и рибни субпродукти (от които риба Тон 4%), 
Минерали, Захари. С Риба Треска: Съставки: Месо и месни субпродукти, Зърнени култури, Риба и рибни субпродукти (от които Треска 4%), 
Минерали, Захари. Със Сардина: Съставки: Месо и месни субпродукти, Зърнени култури, Риба и рибни субпродукти (от които Сардина 4%), 
Минерали, Захари. Добавки:
Хранителни добавки:IU/kg: Vit A: 570; Vit D3: 87; mg/kg: Таурин: 358; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 6.5); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.16); 
Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.57); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 11).Ароматизанти. 
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, качествени продукти, за да осигури на Вашата котка това, 
което обича, и от което се нуждае. Без Добавени Изкуствени Оцветители, Ароматизанти или Консерванти. НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: Количествата
за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки при нормална температура на околната среда. Индивидуалните
нужди се различават и дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на котката.Винаги осигурявайте прясна и 
чиста вода за пиене. Съставки: С Пиле: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. С Говеждо: Месо и 
месни субпродукти (от които говеждо 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. С Агне: Месо и месни субпродукти (от които агне 4%), Зърнени
култури, Минерали, Захари. С Патица: Месо и месни субпродукти (от които патешко 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. Добавки: 
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 570; Vit D3: 87;  mg/kg: Таурин: 358; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 6.5); Калциев йодат анхидрид: (I: 
0.16); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.57); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 11). Ароматизанти. 
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FRISKIES Adult е 100% пълноценна и балансирана храна, приготвена с подбрани, качествени
продукти, за да осигури на Вашата котка това, което обича, и от което се нуждае. Без 
Добавени Изкуствени Оцветители, Ароматизанти или Консерванти. НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: 
Количествата за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки 
при нормална температура на околната среда. Индивидуалните нужди се различават и 
дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на здравословното тегло на 
котката.Винаги осигурявайте прясна и чиста вода за пиене. Съставки: С Пиле: Месо и месни
субпродукти (от които пиле 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. С Говеждо: Месо и 
месни субпродукти (от които говеждо 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. С Агне: Месо
и месни субпродукти (от които агне 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. С Патица: 
Месо и месни субпродукти (от които патешко 4%), Зърнени култури, Минерали, Захари. 
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 570; Vit D3: 87;  mg/kg: Таурин: 358; Железен (II) 
сулфат монохидрат: (Fe: 6.5); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.16); Меден (II) сулфат
пентахидрат: (Cu: 0.57); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.2); Цинков сулфат монохидрат: 
(Zn: 11). Ароматизанти.

Аналитични съставки:
Влага: 84%,
Протеини: 6,5%,
Съдържание на мазнини: 2,5%,
Сурова пепел: 2,1%,
Хранителни влакнини: 0,07%.


