
Функционални грицки за 

специјални мачки

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ГЕРМАНИЈА
~  од 1960  ~

~ нашата ~
Програма
за исхрана

 

… навистина добра храна!

Дополнителните информации за нашата High-Premium храна за мачки 

Sanabelle, за храна за кучиња bosch, нашата био-линија за кучиња 

или High-Premium храна за ласици Totally Ferret, како и информации 

за сите прашања во врска со твојата мачка, куче или ласица, ќе ги 

добиеш во:

www.sanabelle .de
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Твојот специјализиран продавач:

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ГЕРМАНИЈА

Со задоволство ќе ти дадеме совет!

Отворена линија на експерти (бесплатно): 
+49 (0) 800 333 8 222

Или преку e-пошта нa:

expertenteam@bosch-tiernahrung.de

Достапни од понеделник до петок,  
од 7.30 до 12.00 и од 13.00 до 16.00

- Специјалист за исхрана на животни  -

400 g 2,0 kg 10,0 kg

     
  структурирани растителни влакна

  20 % живинско месо и  
    5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

 INDOOR за домашни мачки
 STERILIZED ефикасна контрола 

           на тежината
 GRANDE заштита на ‘рскавицата 

                   и коските
 DENTAL den хигиена на забите и 

                 устата tal care

 OUTDOOR за слободни мачки
 HAIR & SKIN изразен сјај 

      на крзното
 URINARY растоварување на 

   уринарниот тракт

Sanabelle Indoor е лесно сварлива и вкусна комплетна храна, специјално 

за мачки коишто живеат внатре (indoor). Овие домашни мачки спијат, 

јадат и се тимарат повеќе од слободните мачки. Поради тоа, тие 

имаат помала потреба од енергија. Sanabelle Indoor е прилагодена на 

специјалните потреби на домашните мачки и, благодарение на додатокот 

на растителна јука, може да ја намали миризбата на изметот.

Протеин: 31,0 %    //    Маст: 12,5 %

Sanabelle Sterilized е комплетна храна без житарки, со силно намалена 

енергетска содржина, за мачки чувствителни на храна, коишто поради 

кастрирање се подложни на прекумерна тежина. Зголемената содржина 

на баластни материи (сирови влакна) обезбедува добро заситување 

и грижливо, трајно намалување на тежината (weight control). Ова 

овозможува дополнително растоварување на мускулите, зглобовите, 

коските и циркулацијата.

Протеин: 29,0 %    //    Маст: 9,5 %

Sanabelle Dental е посебно погодна храна за сите возрасни мачки на 

коишто им треба дополнителна хигиена на устата. Меѓу другото, ова го 

овозможуваат соодветната големина и карактеристиките на површината 

на крокетите, коишто ја поттикнуваат мачката на механичко ситнење на 

храната, при што се предизвикува стружење на површината на забите. 

Овој ефект го поддржува употребата на структурирани растителни влакна 

(dental care).

Протеин: 30,5 %    //    Маст: 15,5 %

Sanabelle Outdoor е лесно сварлива и вкусна комплетна храна, специјално 

за слободни мачки и авантуристи (outdoor). Слободните мачки и 

авантуристите го поминуваат поголемиот дел од животот надвор и, поради 

тоа, имаат посебни барања за исхраната. Sanabelle Outdoor се ориентира 

на потребите на активните мачки, чијашто енергетска потреба е зголемена 

поради променливите надворешни температури и зголемената потреба за 

движење. 

Протеин: 32,5 %    //    Маст: 22,5 %

Sanabelle Hair & Skin е специјално развиена комплетна храна за 

подобрување на карактеристиките на крзното кај возрасните мачки. 

Големата содржина на квалитетни масла и масти може да придонесе за 

елегантно, сјајно и мазно крзно (shiny hair). Комбинацијата од витамини 

и микронутриенти, применета кај Sanabelle Hair & Skin, дополнително го 

поддржува позитивното дејство врз кожата и влакното и, поради тоа, е 

посебно погодна и за твојата расна мачка.

Протеин: 32,0 %    //    Маст:  19,0 %

Sanabelle Urinary е посебно погодна храна за сите возрасни мачки со 

чувствителни реакции во подрачјето на органите на уринарниот систем. 

Благодарение на намалената содржина на протеини и минерали (low 

protein), а со тоа и намалување на производите на распаѓање коишто 

се излачуваат со урината, Sanabelle Urinary ги растоварува бубрезите и 

органите на уринарниот систем по прехранбено-физиолошки пат (urinary 

tract care).                 Протеин: 24,5 %    //    Маст: 21,5 %

400 g 2,0 kg 10,0 kg

  зголемена енергетска содржина

  20 % живинско месо,  5 % свежо паткино   
  месо и 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

  намалена енергетска содржина

  20 % живинско месо,  5 % свежо месо   
  од фазан и 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

     
  есенцијални масни киселини

  20 % живинско месо и  
    5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

     
  Зеленоусни школки

  20 % живинско месо и  
    5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

     
   намалена содржина на       

  белковини и минерали

  20 % живинско месо и  
    5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

10,0 kg400 g 2,0 kg

  намалена енергетска содржина

  20 % живинско месо и 
    5 % свеж џигер

  без житарки, со компир**

Sanabelle Grande е храна специјално развиена за возрасни мачки од 

големи раси. Уникатните големи крокети ја намалуваат опасноста од 

пребрзо јадење – дури и кај помалите мачки. Големината и специјалните 

карактеристики на крокетите ја поттикнуваат твојата мачка на побавно, 

изразено механичко ситнење на храната. Природните составни материи 

(на пр. глукозамин) се вклучуваат во природниот метаболизам на 

‚рскавицата на зглобовите и со тоа ја поддржуваат подвижноста на 

зглобовите (cartilage care).                       Протеин: 31,0 %    //    Маст: 19,5 %

... something SPECIAL

   Функционални производи

  20 % живинско месо и 
    5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

... tasty TREATS

  Thanks-Snack 
посебна награда

  Dental-Snack 
хигиена на забите и устата

  Hairball-Snack 
намалено создавање  
топки од влакна

  Vitality-Snack 
природна отпорност

Грицките Sanabelle Snacks, произведени со дополнително свежо 

живинско месо и без житарки со глутен*, се идеална награда 

за твојата мачка – со посебни облици на крокетите, специјално 

балансирани за различни потреби. 

Дневно можеш да ја наградуваш твојата мачка со до 40 g од нашите 

функционални грицки (тоа одговара на две пакетчиња). Придржувај 

се на количината грицки во вкупното следување.  

Sanabelle „… something SPECIAL“ се специјални производи, посебно 

погодни за мачки чувствителни на храна. Изразената дополнителна 

корист на оваа линија производи, како на пр. профилакса на 

уринарни камења, хигиена на забите и устата или пак заштита на 

‚рскавицата и коските кај големите раси, ѝ го нудат на твојата мачка 

оптималното решение за нејзините специјални карактеристики.

Ѕирни малку
www.Sanabelle.de

* без траги од житарки што содржат глутен 
** може да содржи траги од житарки

Германија
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG 

Engelhardshauser Str. 55 + 57 

74572 Blaufelden-Wiesenbach

Тел: +49 79 53 / 87 - 0 

Факс: +49 79 53 / 87 - 70 

 

E-пошта: info@bosch-tiernahrung.de 

www.bosch-tiernahrung.de

Увозник за Македонија
Ветеринарна болница – Скопје

Ул. Лазар Поп Трајков, бр: 5-7

1000 Скопје, Р. Македонија

Тел: + 389 2 3115 756 

Факс: + 389 2 3115-105

E-пошта: veterinarnabolnica@yahoo.com

www.veterinarnabolnica.com.mk



Со повеќе од 55 години искуство, нашето семејно претпријатие, 

со седиште во Блауфелден-Визенбах, се залага за традиција во 

производството на производи за животинска исхрана со висок 

квалитет.

Во средиштето на нашето стопанисување се наоѓаат благосостојбата и 

здравјето на твојата мачка. Притоа, се залагаме за највисок квалитет 

на суровините и настојуваме да користиме локални суровини за 

производство на нашите производи.

Најсовремените постројки за производство и пакување ни 

овозможуваат да ги облагородиме научно формулираните рецепти 

со разни суровини за да постигнеме максимална подносливост и 

прифатливост. 

Нашето инсистирање на врвен квалитет се обезбедува со сеопфатен 

систем за управување со квалитетот. Сертификатот во согласност со 

IFS (International Food Standard) укажува на тоа дека во bosch Tiernah-

rung се произведува по стандард за прехранбени производи.

Верувајте ни – од љубов кон вашата мачка!

Срдечен поздрав, 

 

Wolfgang Heim (Волфганг Хајм)

Директор

Искуство и доверба

 25 % GeflÜgelfleisch

 5 % frische Leber

  ohne glutenhaltiges Getreide

 25 % живинско месо и месо од ној

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

 25 % GeflÜgelfleisch

 5 % frische Leber

  ohne glutenhaltiges Getreide

400 g 2,0 kg 10,0 kg

 25 % живинско месо

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

 25 % живинско месо

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

400 g 2,0 kg 10,0 kg

 25 % живинско месо 

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg400 g 2,0 kg 10,0 kg

 25 % живинско месо и пастрмка

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

 KITTEN со живинско месо

 ADULT со живинско месо

Sanabelle Kitten со живинско месо е самостојна храна за мачиња до 12 

месеци и, благодарение на големата содржина на прехранбените материи, 

овозможува оптимален развој на виталните мачиња во раст. Sanabelle 

Kitten со живинско месо помага во.

Протеин: 34,0 %    //    Маст: 21,5 %

Sanabelle Adult со живинско месо е лесно сварлива и вкусна комплетна 

храна која ги покрива сите потреби на возрасните мачки. Големото 

количество животински белковини од живинско месо му дава на 

производот извонреден протеински квалитет, како и истакнат вкус 

(прифатливост).

Протеин: 31,0 %    //    Маст: 16,0 %

 ADULT

 ADULT со месо од ној

со пастрмка

Sanabelle Adult со месо од ној е лесно сварлива и вкусна комплетна 

храна која ги покрива сите потреби на возрасните мачки. Балансираните 

содржини на минерални материи, микронутриенти и витамини се основа 

за виталност и животна радост и ја поддржуваат природната отпорност 

на твојата мачка.

Протеин: 31,0 %    //    Маст: 16,0 %

Sanabelle Adult со пастрмка е лесно сварлива и вкусна комплетна храна 

која ги покрива сите потреби на возрасните мачки. Како посебен извор 

на белковини, пастрмката служи како вкусна варијанта, а истовремено 

обезбедува извонреден белковински квалитет.

Протеин: 31,0 %    //    Маст: 16,0 %

 SENSITIVE со живинско месо

 SENSITIVE со јагнешко месо

Sanabelle Sensitive со живинско месо е храна развиена специјално за мачки 

чувствителни на храна, со нежен гастроинтестинален тракт. Sanabelle Sensitive со 

живинско месо се одликува со голема концентрација на прехранбени материи, 

извонредна искористеност и сварливост, што овозможува значително намалување 

на потребното количество храна и растоварување на гастроинтестинален тракт. 

Големото количество животински белковини од живинско месо му дава на 

производот извонреден протеински квалитет и вкус (прифатливост).

Протеин: 32,5 %    //    Маст: 22,5 %

Sanabelle Sensitive со јагнешко месо е храна развиена специјално за 

мачки чувствителни на храна, со нежен гастроинтестинален тракт.  

Sanabelle Sensitive со јагнешко месо се одликува со голема концентрација 

на прехранбени материи, извонредна искористеност и вкус, што 

овозможува значително намалување на потребното количество храна и 

растоварување на гастроинтестинален тракт. Употребата на јагнешко месо 

го прави производот посебно сварлив и вкусен.

Протеин:  32,5 %    //    Маст:  22,5 %

400 g 2,0 kg 10,0 kg

 25 % живинско месо и јагнешко месо

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

 LIGHT со живинско месо
Sanabelle Light со живинско месо е целосна нискоенергетска комплетна 

храна за мачки коишто поради слабата активност се склони на 

прекумерна тежина. Sanabelle Light со живинско месо може да се дава 

и на кастрирани мачки. Зголемената содржина на баластни материи 

(сирови влакна) обезбедува добро заситување и грижливо, трајно 

намалување на тежината (weight control). Ова овозможува дополнително 

растоварување на зглобовите, коските и циркулацијата.

Протеин:  29,0 %    //    Маст:  9,5 %

 NO GRAIN со живинско месо

Sanabelle No Grain со живинско месо е храна без додаток на житарки 

(grain free), произведена специјално за исхрана на мачки со чувствителен 

гастроинтестинален тракт. Sanabelle No Grain со живинско месо се 

одликува со извонредна искористеност, вкус и сварливост. Богатството 

од витамини и микронутриенти е основа за виталност и животна радост, 

како и за природната отпорност на твојата мачка.

Протеин: 31,0 %    //    Маст: 16,0 %

400 g 2,0 kg 10,0 kg

 20 % живинско месо 

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

 25 % живинско месо 

 5 % свеж џигер

  без житарки, со компир**

 SENIOR со живинско месо

Sanabelle Senior со живинско месо е специјална храна, прилагодена на потребите 

на постарите мачки (од 8. година на живот). Со намалената содржина на енергија, 

белковини и минерални материи и со зголеменото количество на баластни материи 

(сирови влакна) Sanabelle Senior со живинско месо се прилагодува на промените 

во гастроинтестиналниот тракт и на специфичниот метаболизам кај постарите 

мачки. Притоа, променетата комбинација на специјални витамини (на пр. витамин 

А, Е) може да го потпомогне природниот вид и да ги заштити телесните клетки од 

штетните производи на распаѓање (anti aging).       Протеин:  29,0 %   //   Маст:  13,0 %

 20 % живинско месо 

 5 % свеж џигер

  без житарки што содржат глутен*

400 g 2,0 kg 10,0 kg

... tasty TREATS... really good CAT FOOD
вкусни грицки за награда 

(Cat-Sticks)

СО ГУСКИНО МЕСО и калинка

СО ПАСТРМКА и брусница

СО ЈАГНЕШКО МЕСО и калинка

СО ЛОСОС и смоква

Sanabelle Snacks се кратки стапчиња (15 mm) без житарки**, со 

голема содржина на месо. Врз основа на големата влажност од околу 

25 %, овие грицки се многу меки и се одликуваат со извонредна 

прифатливост. Екстрактите од јука и дополнителната порција таурин 

ги прават мини месните стапчиња посебно квалитетни.

  без житарки**

      голема содржина на месо

  со таурин и јука

 25 % живинско месо

 5 %  свеж џигер

         без житарки што содржат глутен*

Ѕирни малку
www.Sanabelle.de

Sanabelle „… really good CAT FOOD“ е заокружена програма за 

исхрана која ги задоволува сите барања на твојата мачка. Уникатните 

рецептури со голем удел на место и свесното избегнување житарки 

што содржат глутен ѝ даваат на храната Sanabelle „… really good CAT 

FOOD“ извонредна прифатливост и подносливост.

* без траги од житарки што содржат глутен 
** може да содржи траги од житарки


