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Скъпи котки,
ако и вие като мен сте мъркащи ценители, слушайте! Търсите ли рецепти, с които да се поглезите, неустоима текстура и 

божествени аромати? Не е нужно да продължавате търсенето. Представям ви… GOURMET®!
Задоволете своя изтънчен вкус с голямото разнообразие от текстури и вкусове - пастети, пайове, хапки, мини филенца.

По нещо за всеки ценител. Вижте надолу, за да откриете вкусния свят на GOURMET®!
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден.  Ето защо GOURMET®Gold създаде пастети, за да задоволи
изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Деликатни пастети с месо или риба, внимателно приготвени за да предложат на Вашата котка 
удоволствието от нежните и кремообразни усещания. Пастети от GOURMET®Gold, голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти
всеки ден.
За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 3 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
За бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на Вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте на 
котката чиста вода за пиене.
Състав:Месо и месни субпродукти (от които пиле мин. 4%), субпродукти от растителен произход, минерали, захари
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:1440; Vit D3:220;
mg/kg: Fe(E1):10; I(E2): 0.2; Cu (E4):0.9; Mn(E5):1.9; Zn(E6):10. Технологични добавки: mg/kg: E516: 3100;  E451i: 4500. С консерванти
Аналитичен състав:Влажност 77.0 %; Протеини 11.0 %; Съдържание на мазнини 7.0 %; Сурова пепел 3.0 %; Сурови фибри 0.1 %
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден.  Ето защо GOURMET®Gold създаде пастети, за да задоволи
изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Деликатни пастети с месо или риба, внимателно приготвени за да предложат на Вашата котка 
удоволствието от нежните и кремообразни усещания. Пастети от GOURMET®Gold, голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни
моменти всеки ден.
За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 3 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
За бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на Вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте
на котката чиста вода за пиене.
Състав:Месо и месни субпродукти (от които пуйка мин. 4%), субпродукти от растителен произход, минерали, захари
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:1440; Vit D3:220;
mg/kg: Fe(E1):10; I(E2): 0.2; Cu (E4):0.9; Mn(E5):1.9; Zn(E6):10. Технологични добавки: mg/kg: E516: 3100;  E451i: 4500. С консерванти
Аналитичен състав: Влажност 77.0 %; Протеини 11.0 %; Съдържание на мазнини 7.0 %; Сурова пепел 3.0 %; Сурови фибри 0.1 %
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден.  Ето защо GOURMET®Gold създаде пастети, за да задоволи
изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Деликатни пастети с месо или риба, внимателно приготвени за да предложат на Вашата котка 
удоволствието от нежните и кремообразни усещания. Пастети от GOURMET®Gold, голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти
всеки ден.
За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 3 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
За бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на Вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте на 
котката чиста вода за пиене.
Състав:Месо и месни субпродукти, риба и рибни субпродукти (риба тон 4%), субпродукти от растителен произход, минерали, захари
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:1440; Vit D3:220;
mg/kg: Fe(E1):10; I(E2): 0.2; Cu (E4):0.9; Mn(E5):1.9; Zn(E6):10. Технологични добавки: mg/kg: E516: 3100; E451i: 4500. С консерванти
Аналитичен състав: Влажност 77.0 %; Протеини 11.0 %; Съдържание на мазнини 7.0 %; Сурова пепел 3.0 %; Сурови фибри 0.1 %
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. Ето защо GOURMET® Gold създаде Хапки в Сос, за да задоволи
изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Нежни хапки с месо или риба, внимателно приготвени до съвършенство, обляти с вкусен сос и 
гарнирани с нежни зеленчуци, за да предложат на Вашата котка удоволствието от  от невероятен и богат вкус. Хапки в Сос от GOURMET® Gold, голямо
разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти всеки ден.
Насоки за хранене:За котка със средни размери (4kg), сервирайте от 3 до 4 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
Индивидуалните нужди са различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката. За 
бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на Вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте на 
котката чиста вода за пиене.
Състав: Месо и месни субпродукти (от които пиле мин. 4%, черен дроб мин. 4%), зърнени храни, захари, минерали.
Добавки:Хранителни добавки: IU/kg: Vit A:1290; Vit D3:200;
mg/kg: Fe(E1):9; I(E2): 0.2; Cu (E4):0.8; Mn(E5):1.7; Zn(E6):9. Технологични добавки: mg/kg: E451i: 2900
Аналитичен състав: Влажност 81.5 %; Протеини 7.5 %; Съдържание на мазнини 3.7 %; Сурова пепел 1.3 %; Сурови фибри 0.5 %
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. Ето защо GOURMET® Gold създаде Хапки в Сос, за да задоволи
изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Нежни хапки с месо или риба, внимателно приготвени до съвършенство, обляти с вкусен сос и 
гарнирани с нежни зеленчуци, за да предложат на Вашата котка удоволствието от невероятен и богат вкус. Хапки в Сос от GOURMET® Gold, голямо
разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти всеки ден.
Насоки за хранене:За котка със средни размери (4kg), сервирайте от 3 до 4 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
Индивидуалните нужди са различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката. За 
бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на Вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте на котката
чиста вода за пиене.
Състав:Месо и месни субпродукти (от които пиле мин. 4%), зърнени храни, риба и рибни субпродукти (сьомга 4%), захари, минерали
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:1290; Vit D3:200;
mg/kg: Fe(E1):9; I(E2): 0.2; Cu (E4):0.8; Mn(E5):1.7; Zn(E6):9. Технологични добавки: mg/kg: E451i: 2900. С консерванти
Аналитичен състав:Влажност 81.5 %; Протеини 7.5 %; Съдържание на мазнини 3.7 %; Сурова пепел 1.3 %; Сурови фибри 0.5 %
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. 
Ето защо GOURMET® Gold създаде вкусни рецепти, за да задоволи изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Крехки хапки, комбинирани с 
внимателно сготвени парченца: идеалната комбинация от две различни текстури в едно хранене, за да предложи на Вашето коте удоволствието от от
нежната комбинация от вкусове и текстури. Двойно удоволствие от GOURMET® Gold, голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни
моменти всеки ден.
За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 3 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
За бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на Вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте на 
котката чиста вода за пиене.
Състав:Месо и месни субпродукти (от които говеждо мин. 4%, пиле мин. 4%), екстракти на зеленчукови протеини, зърнени храни, риба и рибни
субпродукти, захари, минерали
IU/kg: Vit A:1540; Vit D3:240;mg/kg: Fe(E1):10.5; I(E2): 0.3; Cu (E4):0.9; Mn(E5):2.1; Zn(E6):10.5. Технологични добавки: mg/kg : E516: 1590; E451i: 1590
Аналитичен състав: Влажност 81.5%; Протеини 10%; Съдържание на мазнини 3%; Сурова пепел 2%; Сурови фибри 0.5%
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. 
Ето защо GOURMET® Gold създаде вкусни рецепти, за да задоволи изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Крехки хапки, комбинирани с 
внимателно сготвени парченца: идеалната комбинация от две различни текстури в едно хранене, за да предложи на Вашето коте удоволствието от от
нежната комбинация от вкусове и текстури. Двойно удоволствие от GOURMET®Gold, голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни
моменти всеки ден.
За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 4 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
Индивидуалните нужди са различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката. За 
бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на вашата котка.Сервирайте при стайна температура.Винаги осигурявайте на 
котката чиста вода за пиене.
Състав:Месо и месни субпродукти (от които заек 4%, черен дроб 4%), екстракти на зеленчукови протеини, зърнени храни, риба и рибни субпродукти, 
захари, минерали
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:1540; Vit D3:240;
mg/kg: Fe(E1):10.5; I(E2): 0.3; Cu (E4):0.9; Mn(E5):2.1; Zn(E6):10.5. Технологични добавки: mg/kg : E516: 1100; E451i: 1590
Аналитичен състав:Влажност 81.5%; Протеини 10%; Съдържание на мазнини 3%; Сурова пепел 2%; Сурови фибри 0.5%
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. 
Ето защо GOURMET® Gold създаде вкусни рецепти, за да задоволи изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Крехки хапки, комбинирани с 
внимателно сготвени парченца: идеалната комбинация от две различни текстури в едно хранене, за да предложи на Вашето коте удоволствието от 
от нежната комбинация от вкусове и текстури. Двойно удоволствие от GOURMET® Gold, голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни
моменти всеки ден
За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 4 консерви на ден в поне 2 отделни хранения.
Индивидуалните нужди са различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката. 
За бременни или кърмещи котки: хранете според желанието и апетита на вашата котка.
Сервирайте при стайна температура.Винаги осигурявайте на котката чиста вода за пиене
Състав:Месо и месни субпродукти, екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (океанска риба 4%), зърнени храни, зеленчуци
(спанак 4% в соса), захари, минерали
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg:IU/kg: Vit A:1540; Vit D3:240;
mg/kg: Fe(E1):10.5; I(E2): 0.3; Cu (E4):0.9; Mn(E5):2.1; Zn(E6):10.5. Технологични добавки: mg/kg : E516: 1590; E451i: 1590. С консерванти
Аналитичен състав:Влажност 81.5%; Протеини 10%; Съдържание на мазнини 3%; Сурова пепел 2%; Сурови фибри 0.5%
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. 
Ето защо GOURMET® Gold създаде вкусни рецепти, за да задоволи изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. Нежни хапки в пастет с месо или 
риба, ситно нарязани в съчетание с крехки парченца,  за да предложат на Вашата котка лека и апетитна текстура. Хапки в пастет от GOURMET® Gold, 
голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти всеки ден.
Насоки за хранене: За котка със средни размери (4kg), сервирайте до 3 консерви на ден в поне 2 отделни хранения. Индивидуалните нужди са различни
и дажбите трябва да се адаптират според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката. За бременни или кърмещи котки давайте 
според желанието и апетита на Вашата котка.
Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте на котката прясна и чиста вода за пиене.
Състав: Месо и месни субпродукти (от които агне 4%, патица 4%), минерали, захари, субпродукти от растителен произход.
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:720; Vit D3:110;
mg/kg: Fe(E1):25; I(E2): 0.32; Cu (E4):2.9; Mn(E5):5.0; Zn(E6):41. Технологични добавки: Гума касия: 2300 mg/kg
С консерванти
Аналитичен състав:Влажност 77.5%  Протеини 12.0%  Съдържание на мазнини 5.0%  Сурова пепел 2.5% Сурови фибри 0.03%
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Gourmet Gold
Превъзходен вкус на Gourmet в консерви от 85g.

Богата гама от вкусове и рецепти, за да разнообразявате менюто на вашата котка всеки ден. Споделете с нея удоволствието да избирате от различни
видове. Gourmet Gold, как да кажеш не на най-доброто?
"Обичам да ме глезят с богат избор."
Висококачествени съставки, приготвени с нежност и внимание, за създаването на великолепна колекция от вкусни рецепти. Това е GOURMET Gold. 
Обичате ли да глезите изтънчения й вкус? Предложете й различна рецепта с всяко хранене, всеки ден.  Насоки за хранене: За котки със средни размери
(4kg) да се сервират до 3 консерви на ден в поне две отделни хранения.

Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки при нормални температури на околната среда. 
Индивидуалните нужди варират и храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на вашата котка.
Да се сервира на стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които говеждо 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, зеленчуци (1.2% изсушени
домати, еквивалент на 10.8% домати), субпродукти от растителен произход, минерали, захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 880; Vit. D3: 135; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 31; Калциев йодат анхидрид: 0.39; Меден сулфат
пентахидрат: 3.5; Манганов сулфат монохидрат: 6.1; Цинков сулфат монохидрат: 50; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 450. 
Аналитичен състав: Влага: 74.0%; Протеини: 17 %; Съдържание на мазнини: 4.0%; Сурова пепел: 2.0%; Хранителни влакнини: 1.1 %. 
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Gourmet Gold
Превъзходен вкус на Gourmet в консерви от 85g.

Богата гама от вкусове и рецепти, за да разнообразявате менюто на вашата котка всеки ден. Споделете с нея удоволствието да избирате от 
различни видове. Gourmet Gold, как да кажеш не на най-доброто?
"Обичам да ме глезят с богат избор."
Висококачествени съставки, приготвени с нежност и внимание, за създаването на великолепна колекция от вкусни рецепти. Това е GOURMET Gold. 
Обичате ли да глезите изтънчения й вкус? Предложете й различна рецепта с всяко хранене, всеки ден.  Насоки за хранене: За котки със средни
размери (4kg) да се сервират до 3 консерви на ден в поне две отделни хранения.

Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки при нормални температури на околната среда. 
Индивидуалните нужди варират и храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на вашата котка.
Да се сервира на стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), екстракти от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, субпродукти от растителен
произход, зеленчуци (1% изсушени моркови, еквивалент на 9% моркови), минерали, захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 880; Vit. D3: 135; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 31; Калциев йодат анхидрид: 0.39; Меден сулфат
пентахидрат: 3.5; Манганов сулфат монохидрат: 6.1; Цинков сулфат монохидрат: 50; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 450. 
Аналитичен състав: Влага: 74.0%; Протеини: 17 %; Съдържание на мазнини: 4.0%; Сурова пепел: 2.0%; Хранителни влакнини: 1.1 %. 
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Gourmet Gold
Превъзходен вкус на Gourmet в консерви от 85g.

Богата гама от вкусове и рецепти, за да разнообразявате менюто на вашата котка всеки ден. Споделете с нея удоволствието да избирате от различни
видове. Gourmet Gold, как да кажеш не на най-доброто?
"Обичам да ме глезят с богат избор."
Висококачествени съставки, приготвени с нежност и внимание, за създаването на великолепна колекция от вкусни рецепти. Това е GOURMET Gold. 
Обичате ли да глезите изтънчения й вкус? Предложете й различна рецепта с всяко хранене, всеки ден.  Насоки за хранене: За котки със средни размери
(4kg) да се сервират до 3 консерви на ден в поне две отделни хранения.

Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки при нормални температури на околната среда. 
Индивидуалните нужди варират и храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на вашата котка.
Да се сервира на стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които агне 4%), екстракти от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, субпродукти от растителен
произход, зеленчуци (0.8% изсушен зелен боб, еквивалент на 7.2% зелен боб), минерали, захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 880; Vit. D3: 135; mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 31; Калциев йодат анхидрид: 0.39; Меден сулфат
пентахидрат: 3.5; Манганов сулфат монохидрат: 6.1; Цинков сулфат монохидрат: 50; Технологични добавки: mg/kg: Гума касия: 450. 
Аналитичен състав: Влага: 74.0%; Протеини: 17 %; Съдържание на мазнини: 4.0%; Сурова пепел: 2.0%; Хранителни влакнини: 1.1 %. 
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни
вкусове всеки ден.  Ето защо GOURMET Gold създаде пастети, за да 
задоволи изтънчения вкус на Вашето коте с всяко едно ястие. 
Деликатни пастети с месо или риба, внимателно приготвени за да 
предложат на Вашата котка удоволствието от нежните и 
кремообразни усещания. Пастети от Gourmet Gold, голямо
разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти всеки
ден.
Състав: С Пуйка: Месо и месни субпродукти (от които пуйка мин. 4%), 
субпродукти от растителен произход, минерали, захари
С Дроб: Месо и месни субпродукти (от които дроб мин. 4%), 
субпродукти от растителен произход, минерали, захари
С Говеждо: Месо и месни субпродукти (от които говеждо мин. 4%), 
субпродукти от растителен произход, минерали, захари
С Риба Тон: Месо и месни субпродукти, риба и рибни субпродукти
(риба тон 4%), субпродукти от растителен произход, минерали, захари
IU/kg: Vit A: 1440; Vit D3: 220; mg/kg: Fe E1): 10; I(E2): 0.2; Cu(E4): 0.9; 
Mn(E5): 1.9; Zn(E6): 10. Технологични
добавки: mg/kg: E516: 3100; E451i: 4500; С консерванти
Аналитичен състав: Влага: 77.0%, Протеини: 11.0%, Съдържание на
мазнини: 7.0%, Сурова пепел: 3.0%, Сурови фибри: 0.1%
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки ден. 
Ето защо GOURMET Gold създаде Хапки в Сос, за да задоволи изтънчения вкус на Вашето
коте с всяко едно ястие. Нежни хапки с месо или риба, внимателно приготвени до 
съвършенство, обляти с вкусен сос и гарнирани с нежни зеленчуци, за да предложат на 
Вашата котка удоволствието от  от невероятен и богат вкус. Хапки в Сос от Gourmet Gold, 
голямо разнообразие от вкусни рецепти за различни вкусни моменти всеки ден.
Състав:С Говеждо месо и месни субпродукти (от които говеждо мин. 4%), зърнени храни, 
минерали, захари
Пуйка и Патица: месо и месни субпродукти (от които
пуйка мин. 4%, патица мин. 4%), зърнени храни, минерали, захари
Със Сьомга и Пиле: месо и месни субпродукти (от които пиле мин. 4%), риба и рибни
субпродукти (от които сьомга мин. 4%), зърнени храни, минерали, захари
С Пиле и Черен Дроб: месо и месни субпродукти (от които пиле мин. 4%, черен дроб мин. 
4%), зърнени храни, минерали, захари
Влага: 81,5%, Сурови протеини: 7,5%, Сурови мазнини: 3,7%,
Сурова пепел: 1,3%, Сурови фибри: 0,5%
Добавки според нормите на ЕС: оцветители, мед (меден
сулфат): 1,1 mg/kg. Витамин A: 1110 IU/kg, Витамин
D3: 140 IU/kg, Витамин E (α-токоферол): 10 mg/kg. Нивата на витамините са гарантирани до 
датата на годност
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Вашата котка е истински ценител и обича да опитва ястия с различни вкусове всеки
ден. 
Ето защо GOURMET Gold създаде вкусни рецепти, за да задоволи изтънчения вкус 
на Вашето коте с всяко едно ястие. Крехки хапки, комбинирани с внимателно
сготвени парченца: идеалната комбинация от две различни текстури в едно
хранене, за да предложи на Вашето коте удоволствието от от нежната комбинация 
от вкусове и текстури. Двойно удоволствие от Gourmet Gold, голямо разнообразие 
от вкусни рецепти за различни вкусни моменти всеки ден.
Състав: С Говеждо и Пиле: месо и месни субпродукти (от които говеждо мин. 4%, 
пиле мин. 4%), екстракти на растителни протеини, риба и рибни субпродукти, 
зърнени храни, захари, минерали
Със Заек и Черен Дроб: месо и месни субпродукти (от които заек мин. 4%, черен 
дроб мин. 4%), екстракти на растителни протеини, риба и рибни субпродукти, 
зърнени храни, захари, минерали
С Океанска Риба и Спанак: месо и месни субпродукти, екстракти на растителни
протеини, риба и рибни
субпродукти (океанска риба мин. 4%), зърнени храни, зеленчуци (спанак мин.
4% в соса), захари, минерали
С Патица и Пуйка: месо и месни субпродукти (от които патица мин. 4%, пуйка мин.
Добавки според нормите на ЕС: оцветители и консерванти, мед (меден сулфат): 1,1 
mg/kg. Витамин A: 1110 IU/kg, Витамин D3: 140 IU/kg, Витамин E (α-токоферол): 10 
mg/kg. Нивата на витамините са гарантирани до датата на годност; Влага: 80,0%, 
Сурови протеини: 12,0%, Сурови маз-
нини: 3,5%, Сурова пепел: 1,2%, Сурови фибри: 0,5%
4%), екстракти на растителни протеини, риба и рибни субпродукти, зърнени
храни, захари, минерали
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GOURMET® MON PETIT е гама от изискани рецепти, специално разработени, за да позволят 
на котката Ви да се наслади на голямо разнообразие от вкусове в правилния размер от 50g.

Съставки: с Говеждо: месо и месни субпродукти (от които 4% говеждо), екстракти на 
зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захари, мая. С Агнешко: месо
и месни субпродукти (от които 4% агне), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни
субпродукти, минерали, захари, мая. С Телешко: месо и месни субпродукти (от които 4% 
телешко), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, 
захари, мая. 

Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 640; Vit. D3: 98; mg/kg: Fe(E1): 22.5; I(E2): 0.28; 
Cu(E4): 2.5; Mn(E5): 4.4; Zn(E6): 37. Аналитични съставки: Влага: 81.5%, Протеити: 12.0%, 
Съдържание на мазнини: 2.8%, Сурова пепел: 1.6%, Сурови фибри: 0.05%. Насоки за 
хранене: За котки със средни размери (4 kg) давайте от 6 до 7 пауча в поне две отделни
хранения. Препоръчителните дневни дажби трябва да се припособяват според
климатичните условия, нивото на активност и физическото състояние на котката. За 
бременни и кърмещи котки - според желанието на котката. Да се сервира при стайна
температура. Винаги осигурявайте вода за пиене на котката. 
Най-добър до края на: Партиден номер и регистрационен номер на фабриката: вж. гърба
на опаковката. Моля, съхранявайте паучовете преди отваряне на хладни, сухи места.
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GOURMET® MON PETIT е гама от изискани рецепти, специално разработени, за да 
позволят на котката Ви да се наслади на голямо разнообразие от вкусове в правилния
размер от 50g.
Съставки: с Риба Тон: месо и месни субпродукти,  екстракти на зеленчукови протеини, 
риба и рибни субпродукти (4% риба тон), минерални вещества, захaри, мая. Със Сьомга:
месо и месни субпродукти,  екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни
субпродукти (4% сьомга), минерални вещества, захaри, мая. С Пъстърва: месо и месни
субпродукти,  екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (4% 
пъстърва), минерални вещества, захaри, мая.

Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 640; Vit. D3: 98; mg/kg: Fe(E1): 22.5; I(E2): 
0.28; Cu(E4): 2.5; Mn(E5): 4.4; Zn(E6): 37. Аналитични съставки: Влага: 81.5%, Протеити: 
12.0%, Съдържание на мазнини: 2.8%, Сурова пепел: 1.6%, Сурови фибри: 0.05%. Насоки
за хранене: За котки със средни размери (4 kg) давайте от 6 до 7 пауча в поне две 
отделни хранения. Препоръчителните дневни дажби трябва да се припособяват според
климатичните условия, нивото на активност и физическото състояние на котката. За 
бременни и кърмещи котки - според желанието на котката. Да се сервира при стайна
температура. Винаги осигурявайте вода за пиене на котката. 
Най-добър до края на: Партиден номер и регистрационен номер на фабриката: вж. 
гърба на опаковката. Моля, съхранявайте паучовете преди отваряне на хладни, сухи 
места.
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GOURMET® MON PETIT е гама от изискани рецепти, специално разработени, за да 
позволят на котката Ви да се наслади на голямо разнообразие от вкусове в правилния
размер от 50g.

Съставки: с Патица: месо и месни субпродукти (4% патица), екстракти на зеленчукови
протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захaри, мая. С Пиле: месо и месни
субпродукти (4% пиле), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, 
минерали, захaри, мая. С Пуйка: месо и месни субпродукти (4% пуйка), екстракти на 
зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захaри, мая.

Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 640; Vit. D3: 98; mg/kg: Fe(E1): 22.5; I(E2): 
0.28; Cu(E4): 2.5; Mn(E5): 4.4; Zn(E6): 37. Аналитични съставки: Влага: 81.5%, Протеити: 
12.0%, Съдържание на мазнини: 2.8%, Сурова пепел: 1.6%, Сурови фибри: 0.05%. Насоки
за хранене: За котки със средни размери (4 kg) давайте от 6 до 7 пауча в поне две 
отделни хранения. Препоръчителните дневни дажби трябва да се припособяват според
климатичните условия, нивото на активност и физическото състояние на котката. За 
бременни и кърмещи котки - според желанието на котката. Да се сервира при стайна
температура. Винаги осигурявайте вода за пиене на котката. 
Най-добър до края на: Партиден номер и регистрационен номер на фабриката: вж. гърба
на опаковката. Моля, съхранявайте паучовете преди отваряне на хладни, сухи места.
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Вашата котка е истински ценител и трудно може да бъде изкушена.
Но от днес това се променя… GOURMET® Perle ще провокира нейния апетит с 
едно уникално вкусово изживяване. GOURMET® Perle предлага на Вашата
котка изискани рецепти с късчета
месо в богат сос и подбрани зеленчуци. Перфектна комбинация за истински
ценители.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които Говеждо 4%), екстракт от 
зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, зеленчуци
(0.6% рехидратиран морков, еквивалент на 5.4% морков), захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 645; Vit D3: 99 mg/kg: Железен
сулфат монохидрат: 23; Калциев йодат анхидрид: 0.29; Меден сулфат
пентахидрат: 2.5; Манганов сулфат монохидрат: 4.4; Цинков сулфат
монохидрат: 37.
Аналитични съставки: Влага: 80%; Протеини: 12.5%; Съдържание на мазнини: 
2.5%; Сурова пепел: 2.5%; Хранителни влакнини: 0.1%; 
Нетно количество: 85g
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Gourmet Perle
„Перли на изкушението, пред което обичам да се предавам."
Gourmet Perle предлага елегантна гама от нежни рецепти, които да галят сетивата на Вашата
котка с неустоим вкус всеки ден. Фини филенца от месо или риба, внимателно приготвени в 
оригинални и иновативни рецепти. Изкушение, пред което Вашата котка с удоволствие ще се 
предаде.  НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: За средна котка в зряла възраст (4kg) давайте 3 до 4 пауча на 
ден в поне 2 отделни хранения.

Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни
котки при нормални температури на околната среда. Индивидуалните нужди варират и 
храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на 
вашата котка.
Да се сервира на стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които Пиле 4%), екстракт от зеленчукови протеини, 
риба и рибни субпродукти, минерали, захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 650; Vit D3: 99 mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 
23; Калциев йодат анхидрид: 0.29; Меден сулфат пентахидрат: 2.5; Манганов сулфат
монохидрат: 4.4; Цинков сулфат монохидрат: 37.
Аналитични съставки: Влага: 80%; Протеини: 12.5%; Съдържание на мазнини: 2.5%; Сурова 
пепел: 2.5%; Хранителни влакнини: 0.05%.
Нетно количество: 85g
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Gourmet Perle
„Перли на изкушението, пред което обичам да се предавам."
Gourmet Perle предлага елегантна гама от нежни рецепти, които да галят сетивата на Вашата котка с 
неустоим вкус всеки ден. Фини филенца от месо или риба, внимателно приготвени в оригинални и 
иновативни рецепти. Изкушение, пред което Вашата котка с удоволствие ще се предаде.  НАСОКИ ЗА 
ХРАНЕНЕ: За средна котка в зряла възраст (4kg) давайте 3 до 4 пауча на ден в поне 2 отделни хранения.

Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни котки при 
нормални температури на околната среда. Индивидуалните нужди варират и храненията трябва да се 
съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на вашата котка.
Да се сервира на стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти (от които Дивеч 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и 
рибни субпродукти, минерали, зеленчуци (0.7% рехидратирани зеленчуци, еквивалент на 6.3% 
зеленчуци), захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 645; Vit D3: 99 mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 23; 
Калциев йодат анхидрид: 0.29; Меден сулфат пентахидрат: 2.5; Манганов сулфат монохидрат: 4.4; 
Цинков сулфат монохидрат: 37.
Аналитични съставки: Влага: 80%; Протеини: 12.5%; Съдържание на мазнини: 2.5%; Сурова пепел: 2.5%; 
Хранителни влакнини: 0.1%; 
Нетно количество: 85g
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Gourmet Perle
„Перли на изкушението, пред което обичам да се предавам."
Gourmet Perle предлага елегантна гама от нежни рецепти, които да галят сетивата на Вашата
котка с неустоим вкус всеки ден. Фини филенца от месо или риба, внимателно приготвени в 
оригинални и иновативни рецепти. Изкушение, пред което Вашата котка с удоволствие ще се 
предаде.  НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ: За средна котка в зряла възраст (4kg) давайте 3 до 4 пауча на 
ден в поне 2 отделни хранения.

Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно активни
котки при нормални температури на околната среда. Индивидуалните нужди варират и 
храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на 
вашата котка.
Да се сервира на стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти, екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни
субпродукти (от които Пъстърва 4%), минерали, зеленчуци (0.3% рехидратиран спанак, 
еквивалент на 4% спанак в сос), захари.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 645; Vit D3: 99 mg/kg: Железен сулфат монохидрат: 
23; Калциев йодат анхидрид: 0.29; Меден сулфат пентахидрат: 2.5; Манганов сулфат
монохидрат: 4.4; Цинков сулфат монохидрат: 37.
Аналитични съставки: Влага: 80%; Протеини: 12.5%; Съдържание на мазнини: 2.5%; Сурова 
пепел: 2.5%; Хранителни влакнини: 0.1%; 
Нетно количество: 85g
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Вашата котка е истински ценител и трудно може да бъде изкушена.
Но от днес това се променя… Gourmet Perle ще провокира нейния апетит с едно уникално вкусово изживяване. Gourmet Perle предлага на Вашата
котка изискани рецепти с късчета
месо в богат сос и подбрани зеленчуци.
Перфектна комбинация за истински ценители
Състав: С Говеждо: Месо и месни субпродукти (от които говеждо
4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерални вещества, захари
Със Заек: Месо и месни субпродукти (от които заек 4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерални вещества, 
захари
С Пиле: Месо и месни субпродукти (от които пиле 4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерални вещества, захари
Със Сьомга: Месо и месни субпродукти, екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти (от
които сьомга 4%), минерални вещества, захари
IU/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0.3; Cu(E4): 0.9; Mn(E5): 2.0; Zn(E6): 10 Аналитичен състав: Влага: 79.0%, Протеини:14.0%, 
Съдържание на мазнини: 2.5%, Сурова пепел: 2.2%, Сурови фибри: 0.5%
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Вашата котка е истински ценител и трудно може да бъде изкушена.
Но от днес това се променя… Gourmet Perle ще провокира нейния апетит с едно уникално вкусово изживяване. Gourmet Perle предлага на 
Вашата котка изискани рецепти с късчета месо в богат сос и подбрани зеленчуци.Перфектна комбинация за истински ценители.
Състав: С Пуйка: Месо и месни субпродукти (от които пуйка 4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, 
захари
С Риба Тон: Месо и месни субпродукти, екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти
(риба тон 4%), минерали, захари
С Патица: Месо и месни субпродукти (от които патица
4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захари
С Агне: Месо и месни субпродукти (от които агне 4%), екстракти на зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти, минерали, захари
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit A:1490; Vit D3:230; mg/kg: Fe(E1):10; I(E2):0.3; Cu(E4):0.9;
Mn(E5):2.0; Zn(E6):10 Аналитичен състав:Влага: 79.0%, Протеини: 14.0%, Съдържание на мазнини: 2.5%,
Сурова пепел: 2.2%, Сурови фибри: 0.5%
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GOURMET™ Nature's Creations e колекция от възхитителни рецепти, вдъхновени от природата, 
внимателно направени с високачествени естествени съставки и сготвени от експерти.Изящни
рецепти, вдъхновени от природата
- Висококачествени подбрани естествени съставки
- Бавно сготвени мини филета
- С високо съдържание на пуйка, гарнирана с пащърнак и спанак и пиле, гарнирано със спанак и 
домати
- Първа съставка пуйка и пиле
- Без добавени оцветители и изкуствени ароматизатори и консерванти
- Рециклируеми материали* (*моля следвайте локалните правила за събиране)
Насоки за хранене: За котка със средни размери (4kg), да се сервират 3 до 4 консерви на ден в 
поне 2- 3 отделни хранения. Индивидуалните нужди са различни и дажбите трябва да се 
приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на 
котката.Сервирайте при стайна температура.Винаги осигурявайте на котката чиста вода за пиене.
Пиле, гарнирано със спанак и домати Съставки: Месо и месни субпродукти* (от които пиле 
14%), растителни протеинови екстракти*, риба и рибни субпродукти*, Зеленчуци* (0,7% 
дехидратирани домати, еквивалентни на 6,3% домати; 0,3% дехидратиран спанак, еквивалентен
на 2,7% спанак), Минерали, Продукти с растителен произход, Захари.
*Съставки от естествен произход.
Пуйка, гарнирана със спанак и пащърнак Съставки: Месо и месни субпродукти* (от които пуйка
14%), растителни протеинови екстракти*, риба и рибни субпродукти*, Минерали, Зеленчуци* 
(0,5% дехидратиран пащърнак, еквивалентен на 4,5% пастърнак; 0,3% дехидратиран спанак, 
еквивалентен на 2,7% спанак), Продукти с растителен произход, Захари.
*Съставки от естествен произход.
Добавки:Хранителни добавки:IU/kg: Vit D3: 134; mg/kg: Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 10); 
Калциев йодат анхидрид: (I: 0.25); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.8); Манганов сулфат
монохидрат: (Mn: 1.9); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 18.2); Таурин: 550.Ароматизанти. 
Аналитични съставки: Влага: 79.5%, Протеини: 12.5%, Съдържание на мазнини: 2.8%, Сурова 
пепел: 2.6%, Хранителни влакнини: 0.05%.
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GOURMET™ Nature's Creations e колекция от възхитителни рецепти, вдъхновени от природата, внимателно направени с високачествени естествени съставки
и сготвени от експерти. Изящни рецепти, вдъхновени от природата

- Висококачествени подбрани естествени съставки
- Бавно сготвени мини филета
- С високо съдържание на пиле, гарнирано с грах и моркови 
- Първа съставка пиле
- Без добавени оцветители и изкуствени ароматизатори и консерванти
- Рециклируеми материали* ( *моля следвайте локалните правила за разделяне)

Насоки за хранене: За котка със средни размери (4kg), да се сервират 3 до 4 консерви на ден в поне 2- 3 отделни хранения. Индивидуалните нужди са
различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката.Сервирайте при стайна
температура.Винаги осигурявайте на котката чиста вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти* (от които пиле 14%), растителни протеинови екстракти*, риба и рибни субпродукти*, Зеленчуци* (0,7% дехидратирани
домати, еквивалентни на 6,3% домати; 0,3% дехидратиран спанак, еквивалентен на 2,7% спанак), Минерали, Продукти с растителен произход,
Захари.*Съставки от естествен произход. Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit D3: 134; mg/kg: Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 10); Калциев йодат
анхидрид: (I: 0.25); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.8); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.9); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 18.2); Таурин: 550.
Ароматизанти. Аналитични съставки: Влага: 79.5%, Протеини: 12.5%, Съдържание на мазнини: 2.8%, Сурова пепел: 2.6%, Хранителни влакнини: 0.05%.
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GOURMET™ Nature's Creations e колекция от възхитителни рецепти, вдъхновени от природата, внимателно направени с високачествени
естествени съставки и сготвени от експерти.Изящни рецепти, вдъхновени от природата
- Висококачествени подбрани естествени съставки
- Бавно сготвени мини филета
- С високо съдържание на пуйка, гарнирана с пащърнак и спанак
- Първа съставка пуйка
- Без добавени оцветители и изкуствени ароматизатори и консерванти
- Рециклируеми материали* (*моля следвайте локалните правила за събиране)
Насоки за хранене: За котка със средни размери (4kg), да се сервират 3 до 4 консерви на ден в поне 2- 3 отделни хранения. 
Индивидуалните нужди са различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на 
котката.Сервирайте при стайна температура.Винаги осигурявайте на котката чиста вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти* (от които пуйка 14%), растителни протеинови екстракти*, риба и рибни субпродукти*, Минерали, 
Зеленчуци* (0,5% дехидратиран пащърнак, еквивалентен на 4,5% пастърнак; 0,3% дехидратиран спанак, еквивалентен на 2,7% спанак), 
Продукти с растителен произход, Захари.*Съставки от естествен произход. Добавки:Хранителни добавки: IU/kg: Vit D3: 134; mg/kg:
Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 10); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.25); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.8); Манганов сулфат
монохидрат: (Mn: 1.9); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 18.2); Таурин: 550. Ароматизанти.Аналитични съставки:Влага: 79.5%, Протеини: 
12.5%, Съдържание на мазнини: 2.8%, Сурова пепел: 2.6%,Хранителни влакнини: 0.05%.
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GOURMET™ Nature's Creations e колекция от възхитителни рецепти, вдъхновени от природата, внимателно направени с високачествени
естествени съставки и сготвени от експерти.
-Изящни рецепти, вдъхновени от природата
- Висококачествени подбрани естествени съставки
- Бавно сготвени мини филета
- С високо съдържание на говеждо, гарнирано с грах и моркови
- Първа съставка говеждо
- Без добавени оцветители и изкуствени ароматизатори и консерванти
- Рециклируеми материали* (*моля следвайте локалните правила за събиране)
Насоки за хранене: За котка със средни размери (4kg), да се сервират 3 до 4 консерви на ден в поне 2- 3 отделни хранения. Индивидуалните
нужди са различни и дажбите трябва да се приспособяват според нуждата с цел поддържане на здравословното тегло на котката.Сервирайте
при стайна температура.Винаги осигурявайте на котката чиста вода за пиене.
Съставки: Месо и месни субпродукти* (от които говеждо 14%), растителни протеинови екстракти*, риба и рибни субпродукти*, Зеленчуци* 
(0,9% дехидратиран грах, еквивалентен на 9,1% грах; 0,5% дехидратирани моркови, еквивалентни на 4,5% моркови), Минерали, Продукти с 
растителен произход, Захари. *Съставки от естествен произход. Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit D3: 134; mg/kg: Железен (II) сулфат
монохидрат: (Fe: 10); Калциев йодат анхидрид: (I: 0.25); Меден (II) сулфат пентахидрат: (Cu: 0.8); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 1.9); Цинков 
сулфат монохидрат: (Zn: 18.2); Таурин: 550. Ароматизанти. Аналитични съставки: Влага: 79.5%, Протеини: 12.5%,Съдържание на мазнини: 2.8%, 
Сурова пепел: 2.6%,Хранителни влакнини: 0.05%.


