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FRISKIES Kutyaeledelek 

 

Imádja különleges kutyáját és azt a lelkesedést és örömöt, 

amit a családjába csempész? Nem lenne nagyszerű, ha 

segíthetne neki abban, hogy energikus és egészséges 

maradjon? 

A FRISKIES eledeleket a PURINA állatorvosai és táplálkozási 

szakértői kifejezetten a különböző korú, méretű és 

életstílusú kutyák igényeinek megfelelően fejlesztették ki. 

Minden FRISKIES száraz kutyaeledel 100%-ig teljes értékű 

és kiegyensúlyozott táplálék, továbbá tartalmaz minden szükséges vitamint és ásványi 

anyagot, melyre kutyájának szüksége van az egészséges és boldog élethez.  

 

Ellenőrizze kutyáján a vitalitás látható jeleit: 

 Egészséges emésztés a magas minőségű összetevőknek köszönhetően 

 Támogatja a fényes szőrzetet és az egészséges bőrt. 

 Segít a csillogó szemek, az éberség jelének támogatásában 

 

        
        

A FRISKIES Active az energiával teli, játékos 

kutyák számára készült.  

 Teljes értékű és kiegyensúlyozott eledel, mely 

100%-ban tartalmazza azokat a tápanyagokat, 

melyekre felnőtt kutyájának minden nap szüksége 

van. 

 Magas minőségű fehérjéket tartalmaz, az egészséges 

testalkatért.  

 20%-kal több B- vitamint tartalmaz, mely segít az 

energiaszint fenntartásában. 
 Kiszerelés: 3 kg, 10 kg 

         
        
         

 

A FRISKIES Balance a kiváló minőségű fehérjék és 

valamennyi fontos tápanyag forrása, melyek 

szükségesek, hogy kutyája boldog és egészséges 

családi életet élhessen. 

 Antioxidánsok támogatják a természetes 

védekezőképességet 

 Teljes értékű és kiegyensúlyozott eledel, mely 

100%-ban tartalmazza azokat a tápanyagokat, 

melyekre felnőtt kutyájának minden nap szüksége 

van. 

 Nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok a 

kiegyensúlyozott táplálásért 

 Kiszerelés: 500g, 3 kg, 10 kg 
           

A FRISKIES Junior 100 %-ig kiegyensúlyozott és 

tápláló eledel extra fehérjével, és a kölyökkutyák 

számára szükséges vitaminokkal. 

 

 Nélkülözhetetlen zsírsavak az agy és a látás 

fejlődésért. 

 Teljes értékű és kiegyensúlyozott eledel, mely 

100%-ban tartalmazza azokat a tápanyagokat, 

melyekre kölyökkutyájának minden nap szüksége 

van. 
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 Vitaminok segítik az egészséges növekedést. 

 Kiszerelés: 500g, 3 kg 

 

 

         

 
A FRISKIES Maxi 100%-ig teljes értékű és 

kiegyensúlyozott táplálékról gondoskodik, D-vitaminnal 

és ásványi anyagokkal az erős csontokért. 

 Nagyobb tápszemekkel készült, így elősegíti a helyes 

rágást, ezzel is hozzájárulva a kutyák fogápolásához. 

 Teljes értékű és kiegyensúlyozott eledel, mely 

100%-ban tartalmazza azokat a tápanyagokat, 

melyekre felnőtt kutyájának minden nap szüksége 

van. 

 Nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok a 

kiegyensúlyozott táplálásért. 

 Kiszerelés: 10 kg 

 

 
          

   
A FRISKIES Mini menü 100%-ig teljes értékű és 

kiegyensúlyozott eledel. Speciálisan kifejlesztett kisebb 

tápszemek minőségi összetevőkből és rostokból 

készültek, az egészséges emésztés érdekében. 

 A kisebb tápszemek megkönnyítik a rágást és az 

emésztést. 

 Teljes értékű és kiegyensúlyozott eledel, mely 

100%-ban tartalmazza azokat a tápanyagokat, 

melyekre felnőtt kutyájának minden nap szüksége 

van. 

 D- vitamin az egészséges fogíny és fogak számára. 

 2 ízben: csirke+zöldség és hús+zöldség 

 Kiszerelés: 1,5 kg 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

   
FRISKIES alutasakos kutyaeledel 100g  

 

 3 ízben: marha+burgonya (felnőtt kutyáknak); 

bárány+sárgarépa (felnőtt kutyáknak); 

csirke+sárgarépa (kölyök és felnőtt kutyáknak) 

 Kiszerelés: 100g 

 

    
FRISKIES alutasakos kutyaeledel 4x100g 

 

  

 

 1 ízben: marha+burgonya; csirke+sárgarépa; 

bárány+sárgarépa (kölyök és felnőtt kutyáknak) 

 Kiszerelés: 4x100g 
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FRISKIES alutasakos kutyaeledel 12x100g  
 

 

 1 ízben: marha+burgonya; csirke+sárgarépa; 

bárány+sárgarépa 

 Kiszerelés: 12x100g 
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FRISKIES Macskaeledelek 

 
Macskája egyedülálló személyisége különleges hangulattal 

tölti meg otthonát és vidám pillanatokkal gazdagítja életét. A 

Friskies ezért olyan eledelt kínál kedvencének, melyet 

szeretni fog, és amelyre szüksége van ahhoz, hogy minden 

nap örömöt és meglepetést szerezzen Önnek. 

 

Ezért minden termékünk hordozza a Friskies Ígéretet, vagyis elkötelezettségünket 

arra, hogy garantáljuk Önnek: 

 A kiváló ízű termékeket, melyeket macskája mindig élvezettel fogyaszt majd. 

 A 100%-ig teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálást: kiváló minőségű 

fehérjékkel, zsírsavakkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, melyek 

támogatják macskája egészségét, vitalitását és boldogságát. 

 A Purina szakértőinek az állatok táplálásában szerzett, több mint 85 éves 

tapasztalatán alapuló termékeket. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

FRISKIES macskaeledel marhával, csirkével 

és hozzáadott zöldségekkel, ízletes és 100%-

ig teljes értékű táplálék  

 Kiváló minőségű fehérjékkel az ERŐSEBB 

IZOMZATÉRT 

 Nélkülözhetetlen ásványi anyagokkal és D-

vitaminnal az EGÉSZSÉGES FOGAKÉRT ÉS 

CSONTOKÉRT 

 Kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalommal a 

HÚGYUTAK EGÉSZSÉGÉÉRT 

 Kiszerelés: 300g, 1,7 kg 

 

                   
FRISKIES macskaeledel lazaccal és 

hozzáadott zöldséggel, ízletes és 100%-ig 

teljes értékű táplálék  

 Kiváló minőségű fehérjékkel az ERŐSEBB 

IZOMZATÉRT 

 Nélkülözhetetlen ásványi anyagokkal és D-

vitaminnal az EGÉSZSÉGES FOGAKÉRT ÉS 

CSONTOKÉRT 

 Kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalommal a 

HÚGYUTAK EGÉSZSÉGÉÉRT 

 Kiszerelés: 1,7 kg 

 

                   
FRISKIES macskaeledel csirkével és 

hozzáadott zöldséggel, ízletes és 100%-ig 

teljes értékű táplálék 

 Kiváló minőségű fehérjékkel az ERŐSEBB 

IZOMZATÉRT 

 Nélkülözhetetlen ásványi anyagokkal és D-

vitaminnal az EGÉSZSÉGES FOGAKÉRT ÉS 

CSONTOKÉRT 

 Kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalommal a 

HÚGYUTAK EGÉSZSÉGÉÉRT 

 Kiszerelés: 300g, 1,7 kg 
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A FRISKIES Junior kölyökmacskáknak készült, 

1 éves korig  

 Vitaminokkal és ásványi anyagokkal az 

egészséges fogakért és csontokért 

 E-vitaminnal támogatja a természetes 

védekezőképességet 

 Taurinnal a szív egészségéért és az éles 

látásért 

 Kiszerelés: 300g 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

FRISKIES Sterilised, ivartalanított macskák 

számára 

 Kiegyensúlyozott fehérje- és zsírtartalma 

segít macskája ideális testsúlyának 

megőrzésében.  

 Kiegyensúlyozott ásványi anyag- és 

vitamintartalma segít az egészséges húgyutak 

fenntartásában és támogatja macskája 

természetes védekezőképességét. 

 Kiszerelés: 300g, 1,5 kg 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

A FRISKIES Indoor, lakásban tartott 

macskáknak 

 Rostokat tartalmaz, melyek segítenek a 

szőrlabdaképződés csökkentésében.  

 Cikóriát tartalmaz, mely segít csökkenteni a 

macskaalom kellemetlen szagát.  

 Konyhakerti fűszernövényeket tartalmaz, 

melyet a macskák imádnak rágcsálni. 

 Kiszerelés: 300g, 1,5 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A FRISKIES Hairball formula csirkével és 

hozzáadott zöldségekkel 

 Segít mérsékelni a szőrlabda képződést. 

 Támogatja az egészséges emésztést. 

 Kiszerelés: 300g, 1,5 kg 
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FRISKIES alutasakos macskaeledel 100g 

 

 3 ízben:  

- Csirke 

- Lazac 

- Marhahús 

 Kiszerelés: 100g 

 

          
             

FRISKIES alutasakos macskaeledel 4x100g 

 

 4 ízben:  

- Szószos válogatás: Tőkehal, Szardínia, 

Tonhal, Lazac 

- Szószos válogatás: Csirke, Kacsa, Lazac, 

Pulyka 

- Szószos válogatás: Csirke, Marha, Bárány, 

Kacsa 

- Szószos válogatás: Marha, Csirke, Tonhal, 

Tőke 

 Kiszerelés: 4X100g 

 

           
FRISKIES alutasakos macskaeledel 12x100g 

 

 4 ízben:  

- Szószos válogatás: Tőkehal, Szardínia, 

Tonhal, Lazac 

- Szószos válogatás: Csirke, Kacsa, Lazac, 

Pulyka 

- Szószos válogatás: Csirke, Marha, Bárány, 

Kacsa 

- Szószos válogatás: Marha, Csirke, Tonhal, 

Tőke 

 Kiszerelés: 12x100g 
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FRISKIES Jutalomfalatok 

 
A jutalomfalatok egy impulzív termékkategória. 

Két csoportja:  

 Kényeztető jutalomfalatok, melynek célja a 

jutalmazás, tréningelés. 

 Funkcionális jutalomfalatok: fogápolás és emésztés 

elősegítése.  

 

 

 
 

FRISKIES Dental Fresh 

180g 
 

 

 
 

FRISKIES Funtastix 

175g 

 

 
 

FRISKIES Beggin’ Strips 

120g 

 

 
 

FRISKIES Dental Delicious 

200g 

 

 
PURINA Picnic Variety 126g 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purina Picnic Csirke 42g 
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GOURMET macskaeledelek 

 

Mint azt bizonyára Ön is jól tudja, macskája igazi ínyenc, 

imádja, ha változatossággal kényeztetik. A GOURMET 

ezért az ínyenc falatok egyre szélesebb választékát 

kínálja, hogy Ön válogatott finomsággal 

kényeztethesse kedvence kifinomult ízlését, minden nap. 

       

GOURMET Gold konzervek 
 

A választás öröme és változatos ínyenc falatok minden nap. 

Minőségi alapanyagok finoman összefőzve, ízletes receptúrák 

széles választékában. Ez a GOURMET Gold. 

Szereti kényeztetni cicája kifinomult érzékeit? Kínálja különböző 

ínycsiklandó ízélménnyel minden étkezés alkalmával. Minden nap. 

 

      
 

GOURMET Gold pástétom, 85g 

 

 Csirkével 

 Tonhallal 

 Pulykával 
 Marhahússal 

      
 

GOURMET Gold Darabok pástétomban, 85g 

 Nyúllal 

 Kacsával és báránnyal 

 

                 

    

GOURMET Gold Falatok szószban, 85g 

 Csirkével, szívvel és májjal 

 Lazaccal és csirkével 

 

       

GOURMET Gold Duó élmény 85g 

 Tengeri hallal spenótos szószban 

 Marhával és csirkével 

 Nyúllal és májjal 

       
GOURMET Gold Savoury Cake 85g 

 Marhahússal és paradicsommal 

 Csirkével és sárgarépával 
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GOURMET Gold multipack, 4x85g 

 Pástétom multipack 

 Duó élmény multipack 

 Falatok szószban multipack 

               

GOURMET PERLE alutasakos eledelek 

Csábító ízek macskája érzékeinek kényeztetéséért. A GOURMET Perle a 

különleges receptúrák elegáns választékát kínálja, így Ön nap mint nap 

ellenállhatatlan ízekkel kényeztetheti macskája érzékeit. A finoman 

összefőzött, vékony szeletekre szelt, omlós hússal és hallal készült 

falatokat csábítóan újszerű receptúrákban tálaljuk. 

 

              

 

 

GOURMET PERLE grillezett falatok szószban 

 

 Csirkehússal 

 Vadhússal és zöldségekkel 

 Marhahússal és répával 

 Pisztránggal és spenóttal 

 Lazaccal 

 Marhahússal 
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FELIX macskaeledelek 

 
A FELIX eledelek olyan étvágygerjesztőek, mintha te magad 

készítetted volna. Puha falatkák zamatos aszpikban, szószban, vagy 

aszpikban Crunchy falatokkal, melynek a cicád nem tud majd 

ellenállni! 

 
 

  
  

FELIX Fantastic, Falatok aszpikban 100g 

 

 Csirkével 

 Marhahússal 

 Lazaccal 

 JUNIOR, csirkével  

 Csirkével és paradicsommal 

 

 

 

FELIX Fantastic Multipack, 4x100g 

 Nyúl & Bárány 

 Marhahús & Csirke 

 Lazac & Lepényhal 

 JUNIOR, Csirke & Lazac 

 Házias válogatás zöldséggel aszpikban 

 Halas válogatás zöldséggel aszpikban 

  

 

FELIX Fantastic Multipack, 12x100g 

 Házias válogatás  

 Halas válogatás 

 Zöldséges falatok  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FELIX Sensations 100g 

 Marhahússal és paradicsommal aszpikban 

 Kacsával és spenóttal aszpikban 

 

 

FELIX Sensations 4x100g 

 Házias válogatás 

 Halas válogatás 
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FELIX Sensations 12x100g 

 Vegyes válogatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIX Sensations Sauces 100g 

 Pulykával bacon ízű szószban 

 Tőkehallal, szószban paradicsommal 

 

FELIX Sensations Sauces 4*100g 

 Házias válogatás szószban 

 Halas válogatás szószban 

 

FELIX Sensations Sauces 12*100g 

 Házias válogatás szószban 
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FELIX Sensations Crunchy 3*100g+12g 

 Házias válogatás 

 Halas válogatás 

 

FELIX Sensations Crunchy 10*100g+40g 

 Házias válogatás 

FELIX macska jutalomfalatok  

 

Osztozz még több örömteli, csintalan pillanatban Kedvenceddel és 

az új Felix Party Mix-szel! Ellenállhatatlan, színpompás, húsos 

jutalomfalat, melynek illata csábító, az íze pedig magával ragad! 

 

 

  

   
 

FELIX Party Mix jutalomfalatok 60g 

 

 Original Mix: csirke, máj, pulyka 

 Ocean Mix: lazac, tőkehal, pisztráng 

 Mixed Grill: csirke, marhahús, lazac 

 Picnic Mix: csirke, sajt, pulyka 

 Cheezy Mix: cheddar, gouda, edami 
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PURINA ONE® macskaeledelek 

A Purina ONE® egy teljes értékű, szuperprémium 

szárazeledel macskák számára, melyet azzal a céllal 

fejlesztettek ki, hogy kedvence láthatóan egészségesebb 

lehessen – nemcsak most, hanem a jövőben is. 

A Purina táplálkozási- és állatorvos szakértői által 

kifejlesztett PURINA ONE BIFENSIS® a jótékony 

baktériumok mellett tartalmazza mindazokat az alapvető 

tápanyagokat és Omega 6 zsírsavakat, amelyekre macskádnak szüksége van. A kettős 

védelmi formula segíti a macska szerveztében a természetes ellenananyag képződést, 

ezzel párhuzamosan hozzájárul az egészséges bőr és szőrzet fenntartásához.  

 

A széles ízválasztékban kapható, kiváló minőségű összetevők felhasználásával készült 

Purina ONE BIFENSIS® formulája hozzájárul macskája természetes 

védekezőképességének kialakulásához most és a jövőben is.  

Nem tartalmaz hozzáadott színezéket, mesterséges aromákat, és tartósítószert. 

       
 
 

      

PURINA ONE® Adult  

Kifejezetten a felnőtt macskák (1-7 év) számára készült, 

biztosítja a macskák egészségének megőrzéséhez és 

kiegyensúlyozott táplálkozásához szükséges összes 

tápanyagot. 

 Könnyű tápanyag felszívódás a kiváló minőségű 

összetevőknek köszönhetően 

 Kiegyensúlyozott ásványi anyag összetétel a húgyútak 

egészségének támogatása érdekében 

 Omega 6 zsírsav és cink tartalmánál fogva hozzájárul 

az egészséges bőr és a fényes szőrzet fenntartásához 

 Ásványi anyagok és D-vitamin tartalma segít az erős 

és egészséges csontozat megőrzésében 

Ízek:  

 Csirkében és Teljes kiőrlésű gabonákban gazdag 

 Lazacban és Teljes kiőrlésű gabonákban gazdag  

 Marhahúsban és Teljes kiőrlésű gabonákban gazdag 

 

Kiszerelés: 200g, 800g, 1,5kg 

 

 
 

 

PURINA ONE® Sterilcat 

Kifejezetten az ivartalanított macskák számára készült, hogy 

megelőzze az ivartalanítás nyomán lehetségesen fellépő 

húgyúti problémák és súlygyarapodás kialakulását.  

A fehérjékben gazdag Purina ONE® Sterilcat a vizelet pH-

egyensúlyának fenntartását segítő, különleges ásványi 

anyagokat és búzát tartalmaz, ami lassan felszívódó 

szénhidrátok forrása. Ezek hosszabb időn keresztül 

szabadítják fel az energiát, ami telítettségérzést okoz, így 

segít megőrizni az állat ideális testsúlyát.  

Ízek:  

 Marhahúsban és búzában gazdag 

 Lazacban és búzában gazdag 

 

Kiszerelés:   

Marhahússal 200g, 800g, 1,5kg / Lazaccal 800g, 1,5kg 
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PURINA ONE® Sensitive 

Az érzékeny gyomrú, kifinomult ízlésű macskák igényeihez 

igazított, különleges recept.  
 

 A természetes rostoknak köszönhetően csökkenti a 

szilárd széklet kellemetlen szagát  

 Mérsékelt számú fehérjeforrással segít csökkenteni az 

étellel szembeni érzékenység kialakulását 

 Kiváló minőségű összetevőkkel a könnyű 

emészthetőségért  

 Ízletes összetevői serkentik macska étvágyát 

 Omega 6 zsírsav és cink tartalmánál fogva hozzájárul 

az egészséges bőr és a fényes szőrzet fenntartásához 

Ízek:  

 Pulykában és rizsben gazdag 

Kiszerelés: 800g 

 

 
 

 
 
 
 

PURINA ONE® Indoor 

A főként lakásban tartott macskáknak kifejlesztett eledel, 

mely segít a szőrlabdaképződés csökkentésében. 

 

 Rostokkal, melyek segítenek a szőrt eltávolítani a 

gyomorból  

 Cikóriát tartalmaz, mely természetes összetevőként 

bizonyítottan csökkenti az alom kellemetlen szagát 

 Vékony és egészséges testalkat a magas 

fehérjetartalomnak köszönhetően  

 Kiváló minőségű összetevőkkel a jó emésztésért 

 Kiegyensúlyozott ásványi anyag összetétel a húgyutak 

egészségének támogatása érdekében 

Ízek:  

 Pulykában és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag 

Kiszerelés: 200g, 800g, 1,5kg 

 
 
 

 
 
 

PURINA ONE® Urinary Care 

Bármely életkorban, de főként az idősebb macskák esetében 

áll fenn a húgyúti problémák kialakulásának kockázata. A 

PURINA ONE® Urinary Care az egészséges húgyutak 

támogatására kifejlesztett termék. 

 

 Halolaj omega-3 zsírsavakkal, melyek segítenek 

megóvni a húgyúti rendszert a gyulladásoktól 

 Antioxidánsokkal segít támogatni a vesék egészségét 

 Segít a húgyút pH értékének szabályozásában, és 

támogatja a húgyúti rendszer egészségét 

 Omega 6 zsírsav és cink tartalmánál fogva hozzájárul 

az egészséges bőr és a fényes szőrzet fenntartásához 

 Kiváló minőségű fehérjékkel a jó emésztésért 

Ízek:  

 Csirkében és búzában gazdag 

Kiszerelés: 800g 
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PURINA ONE® Coat & Hairball 

Az egészséges bőr és fényes szőrzet fenntartására 

kifejlesztett termék. 

 

 A rostok speciális kombinációjának köszönhetően 

mérsékli a szőrlabda képződést 

 A magas minőségű fehérjéknek, a vitaminoknak és 

esszenciális zsírsavaknak köszönhetően bizonyítottan 

segít az egészséges bőr és fényes szőrzet 

fenntartásában  

 A magas minőségű fehérjék és a kulcsfontosságú 

tápanyagok megfelelő aránya segít korlátozni a 

nagymértékű szőrhullást. 

Ízek:  

 Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag 

Kiszerelés: 800g 

 

 
 
 
 
 
 

 

PURINA ONE® Junior 

A kismacskáknak növekedésükhöz és magas energiaigényük 

kielégítéséhez extra tápanyagbevitelre van szükségük. A 

Purina ONE® Junior biztosítja mindezt a tápanyagot, emellett 

kiváló ízletességű és jól emészthető. Kifejezetten a 

kismacskák (elválasztástól 12 hónapos korig), valamint a 

vemhes vagy szoptatós macskák számára készült. 

 

 A növekedési fázishoz igazított tápanyag összetétel 

támogatja az életfunkciók megfelelő kifejlődését 

 Egészséges csontozat és izomzat fejlődés a magas 

fehérje- és kiegyensúlyozott ásványi anyag 

tartalomnak köszönhetően 

 Kiváló minőségű összetevőkkel a könnyű 

emészthetőségért  

 DHA-t tartalmaz, mely az anyatejben is megtalálható 

kulcsfontosságú tápanyag, bizonyítottan jótékony 

hatással van a kismacskák agyi, illetve látórendszeri 

fejlődésére 

 Nélkülözhetetlen tápanyagok és ropogós falatkák 

segítségével gondoskodik a fogíny és a fogak 

ápolásáról 

Ízek:  

 Csirkében gazdag, teljes kiőrlésű gabonákkal 

Kiszerelés: 200g, 800g 
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DARLING kutyaeledelek 

 
A DARLING® minőségi állateledel a család négylábú tagjai 

számára. Kedvencének teljes értékű étrendet biztosít ezzel a 

termékkel, mely a tápanyagokat és vitaminokat megfelelő 

arányban tartalmazza.  

 

„ÖRÖM ADNI, ÖRÖM KAPNI” 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARLING száraz kutyaeledel felnőtt kutyáknak 

 

 Szárnyassal és zöldséggel 

 Hússal és zöldséggel 

 

 

Kiszerelés: 500g, 3kg, 10kg, 15kg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       

DARLING száraz kutyaeledel kölyökkutyáknak 

 

 Csirkével, hozzáadott zöldségekkel és vitaminokkal 

 

 

Kiszerelés: 2,5kg, 8 kg 

https://prompt.diadeis.com/4DACTION/MDBAfficherExtDoc/HG4U902TNUXWX63SAS0G9GWABPNFZXWXYX3VXSR0/20151021_221312_650/N8B77RIBA6/
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DARLING macskaeledelek 

 
A DARLING® minőségi állateledel a család négylábú tagjai 

számára. Kedvencének teljes értékű étrendet biztosít ezzel a 

termékkel, mely a tápanyagokat és vitaminokat megfelelő 

arányban tartalmazza.  

 

„ÖRÖM ADNI, ÖRÖM KAPNI” 
 
 

 

          

DARLING száraz macskaeledel, 1,2kg 

 

 Hússal és hozzáadott zöldségekkel 

 Szárnyassal és hozzáadott zöldségekkel 

 


