Linia produktów CAT CHOW
Wierzymy, ¿e ka¿dy kot zas³uguje, aby pod¹¿aæ za swoim naturalnym instynktem. Dlatego opracowaliœmy liniê ró¿norodnych produktów,
dostosowanych do zró¿nicowanych potrzeb ¿ywieniowych Twojego kota.
Wszystkie karmy CAT CHOW zosta³y opracowane przez lekarzy weterynarii oraz dietetyków, aby dostarczyæ odpowiedni¹ kompozycjê sk³adników od¿ywczych oraz energii,
dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb kotów na ka¿dym etapie ¿ycia, z uwzglêdnieniem specyficznych potrzeb ¿ywieniowych. Karmy CAT CHOW nie zawieraj¹ dodatku barwników.
CAT CHOW dostarcza wszystkich korzyœci kompletnej diety na ka¿dym etapie ¿ycia Twojego kota.

CAT CHOW Kitten, dla koci¹t
Kociêta s¹ naturalnie ciekawe œwiata. To dlatego CAT CHOW
Kitten zosta³ starannie opracowany, aby wspieraæ prawid³owy
rozwój mózgu i narz¹du wzroku, sprzyjaæ zdrowemu
trawieniu oraz wzmacniaæ naturaln¹ ochronê organizmu.

CAT CHOW Adult, dla doros³ych kotów

Linia CAT CHOW Special Care

CAT CHOW Adult zosta³ opracowany, aby pomóc kotom pod¹¿aæ za swoim naturalnym
instynktem. To pe³noporcjowa karma, któr¹ koty instynktownie
wybieraj¹.

Dietetycy Purina opracowali równie¿ liniê CAT CHOW Special Care, aby pomóc doros³emu kotu, gdy pojawi¹ siê najczêœciej
spotykane problemy zdrowotne.

CAT CHOW
Kitten with Chicken

Adult
with Chicken & Turkey

Adult
with Salmon & Tuna

Adult
with Rabbit & added Liver

Kitten z Kurczakiem

Adult z Kurczakiem i Indykiem

Adult z £ososiem i Tuñczykiem

Adult z Królikiem
i dodatkiem W¹tróbki

• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Bogata w witaminê E

• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Bogata w witaminê E

• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Zawiera DHA, aby wspieraæ rozwój mózgu
i narz¹du wzroku
g/dzieñ
WIEK KOTA/ETAPY ¯YCIA
6-12TYGODNI
3-6 MIESIÊCY
6-12 MIESIÊCY
CIÊ¯ARNA KOTKA
KARMI¥CA KOTKA

25-90g
50-120g
60-120g
min. 105g
min. 210g

Szczególne
po³¹czenie
naturalnych sk³adników
dla zdrowia
kaýdego
dnia

g/dzieñ
MA£Y
ŒREDNI

2-4kg
4-6kg

35-70g
70-100g

ADULT

with Chicken & Turkey

• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Bogata w witaminê E

MA£Y
ŒREDNI

2-4kg
4-6kg

35-70g
70-100g

ADULT

with Tuna & Salmon

Zarówno koty mieszkaj¹ce w domu, jak i d³ugow³ose koty
rasowe, s¹ szczególnie podatne na wystêpowanie
problemów z kulami w³osowymi. CAT CHOW Hairball
Control zawiera w³ókno naturalnego pochodzenia, które
delikatnie transportuje przez uk³ad pokarmowy w³osy
po³kniête w trakcie pielêgnacji futra, aby pomóc kontrolowaæ
formowanie siê kul w³osowych.
• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Naturalne w³ókno, aby ograniczyæ formowanie siê kul w³osowych

g/dzieñ

g/dzieñ
MA£Y
ŒREDNI

2-4kg
4-6kg

35-70g
70-100g

ADULT

with Rabbit & Liver

Special Care
Sensitive

Special Care
Hairball Control

kg

MA£Y
ŒREDNI

2-4kg
4-6kg

CAT CHOW Sensitive zosta³ stworzony dla kotów
o wra¿liwym przewodzie pokarmowym. Lekkostrawna
formu³a, dziêki wysokiej jakoœci bia³ku wspiera zdrowie
uk³adu pokarmowego, a szczególna kompozycja witamin
i kwasów t³uszczowych Omega 3 & 6 wp³ywa na utrzymanie
zdrowej skóry i sierœci.
• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Nienasycone kwasy t³uszczowe Omega 3 & 6

g/dzieñ
35-70g
70-105g

HAIRBALL
CONTROL

kg

MA£Y
ŒREDNI

2-4kg
4-6kg

Special Care
Urinary Tract Health

Special Care
Sterilized

Koty po zabiegu sterylizacji maj¹ ni¿sze zapotrzebowanie
energetyczne, dlatego CAT CHOW Sterilized zawiera
odpowiedni stosunek bia³ka i t³uszczu, aby pomóc
w utrzymaniu silnych miêœni i optymalnej wagi. Idealna
kondycja wp³ywa na utrzymanie prawid³owego poziomu
aktywnoœci kotów sterylizowanych.
• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Odpowiedni poziom bia³ka i t³uszczu

g/dzieñ
35-70g
70-100g

SENSITIVE

kg

MA£Y
ŒREDNI

2-4kg
4-6kg

SK£AD: Miêso i produkty pochodzenia zwierzêcego (miêso 14%, kurczak 4%),
zbo¿a*, roœlinne ekstrakty bia³kowe, oleje i t³uszcze, ryby i produkty rybne,
sk³adniki mineralne, warzywa* (marchewka 1.3%, szpinak 1.3%, zielony
groszek 1.3%), dro¿d¿e*, produkty pochodzenia roœlinnego (pietruszka* 0.4%).
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 40.0%; Oleje i t³uszcze surowe: 12.0%;
Popió³ surowy: 9.5%; W³ókno surowe: 1.5%; DHA: 0.03%

*Naturalne sk³adniki

SK£AD: Zbo¿a*, roœlinne ekstrakty bia³kowe,
miêso i produkty pochodzenia zwierzêcego
(miêso 14%), oleje i t³uszcze, ryby i produkty
rybne (³osoœ 4%, tuñczyk 4%), warzywa*
(suszony korzeñ cykorii 2%, marchewka 1.3%,
szpinak 1.3%, zielony groszek 1.3%), produkty
pochodzenia roœlinnego (suszona pulpa buraczana
2.7%, pietruszka* 0.4%), dro¿d¿e*, sk³adniki
mineralne.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 34.0%; Oleje
i t³uszcze surowe: 12.0%; Popió³ surowy: 7.5%;
W³ókno surowe: 2.0%.

SK£AD: Zbo¿a*, miêso i produkty pochodzenia
zwierzêcego (miêso 14%, królik 4%, w¹tróbka
2%), roœlinne ekstrakty bia³kowe, oleje
i t³uszcze, warzywa* (suszony korzeñ cykorii 2%,
marchewka 1.3%, szpinak 1.3%, zielony
groszek 1.3%), produkty pochodzenia
roœlinnego (suszona pulpa buraczana 2.7%,
pietruszka* 0.4%), dro¿d¿e*, sk³adniki
mineralne.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 34.0%; Oleje
i t³uszcze surowe: 12.0%; Popió³ surowy: 7.5%;
W³ókno surowe: 2.0%.

SK£AD: Roœlinne ekstrakty bia³kowe,
zbo¿a*, miêso i produkty pochodzenia
zwierzêcego (miêso 14%), oleje i t³uszcze,
produkty pochodzenia roœlinnego
(suszona pulpa buraczana 2.7%, pietruszka*
0.4%), warzywa* (suszony korzeñ cykorii 2%,
marchewka 1.3%, szpinak 1.3%, zielony groszek
1.3%), ryby i produkty rybne, dro¿d¿e*, sk³adniki
mineralne.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 34.0%; Oleje
i t³uszcze surowe: 12.0%; Popió³ surowy: 7.5%;
W³ókno surowe: 5.0%.

SK£AD: Zbo¿a*, miêso i produkty pochodzenia
zwierzêcego (miêso 14%), roœlinne ekstrakty
bia³kowe, oleje i t³uszcze, warzywa*
(suszony korzeñ cykorii 2%, marchewka 1.3%,
szpinak 1.3%, zielony groszek 1.3%), ryby i produkty
rybne, produkty pochodzenia roœlinnego (suszona
pulpa buraczana 2.7%, pietruszka* 0.4%), dro¿d¿e*,
sk³adniki mineralne.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 36.0%; Oleje i t³uszcze
surowe: 14.0%; Popió³ surowy: 7.5%; W³ókno surowe:
1.5%; Kwasy t³uszczowe Omega 3: 0.2%; Kwasy
t³uszczowe Omega 6: 2.2%.

g/dzieñ

g/dzieñ
35-70g
70-110g

STERILIZED

KITTEN
SK£AD: Zbo¿a*, roœlinne ekstrakty bia³kowe,
miêso i produkty pochodzenia zwierzêcego
(miêso 14%, kurczak 4%, indyk 4%), oleje
i t³uszcze, warzywa* (suszony korzeñ cykorii 2%,
marchewka 1.3%, szpinak 1.3%, zielony groszek
1.3%), produkty pochodzenia roœlinnego
(suszona pulpa buraczana 2.7%, pietruszka*
0.4%), dro¿d¿e*, sk³adniki
mineralne.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 34.0%; Oleje
i t³uszcze surowe: 12.0%; Popió³ surowy: 7.5%;
W³ókno surowe: 2.0%.

Koty mog¹ byæ szczególnie podatne na choroby nerek oraz uk³adu moczowego.
CAT CHOW Urinary Tract Health zosta³ stworzony, aby sprzyjaæ kontroli pH moczu,
wspieraæ zdrowie uk³adu pokarmowego oraz wzmacniaæ naturaln¹ ochronê
organizmu.
• Wysokiej jakoœci miêso
• Naturalne sk³adniki - zio³a i warzywa
• Niezbêdne sk³adniki mineralne

SK£AD: Zbo¿a*, roœlinne ekstrakty bia³kowe,
miêso i produkty pochodzenia zwierzêcego
(miêso 14%), oleje i t³uszcze, warzywa*
(suszony korzeñ cykorii 2%, marchewka 1.3%,
szpinak 1.3%, zielony groszek 1.3%),
produkty pochodzenia roœlinnego
(suszona pulpa buraczana 2.7%,
pietruszka* 0.4%), sk³adniki mineralne,
dro¿d¿e*.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 38.0%; Oleje
i t³uszcze surowe: 10.0%; Popió³ surowy: 8.5%;
W³ókno surowe: 3.0%.

MA£Y

2-4kg

35-70g

ŒREDNI

4-6kg

70-100g

URINARY
TRACT HEALT

SK£AD: Zbo¿a*, roœlinne ekstrakty bia³kowe, miêso i produkty pochodzenia
zwierzêcego (miêso 14%), oleje i t³uszcze, warzywa* (suszony korzeñ cykorii
2%, marchewka 1.3%, szpinak 1.3%, zielony groszek 1.3%), produkty
pochodzenia roœlinnego (suszona pulpa buraczana 2.7%, pietruszka* 0.4%),
dro¿d¿e*, sk³adniki mineralne.
Sk³adniki analityczne: Bia³ko: 34.0%; Oleje i t³uszcze surowe: 12.0%; Popió³
surowy: 7.0%; W³ókno surowe: 2.0%.

