
Дали имате 
дополнителни прашања?
Експерт - бесплатна линија

+49 800 333 8 222
Можете да не побарате од понеделник  
до петок, од 07:30 до 12:00 часот и од
13:00 - 16:00 часот

Dr. Franz-Josef Neumann
- Spezialist der Tierernährung -

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ГЕРМАНИЈА
За повеќе информации во врска со нашите различни 

производи, нашата High Premium понуда за мачки 
“Sanabelle“ и нашите производи за заморци „Totally 
Ferret“, како и други прашања кои се однесуваат на
мачки, кучиња и заморци, Ве молиме контактирајте 

не на:

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
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
contact@bosch-petfood.mk

www.bosch-petfood.mk

НАШАТА 
НУТРИЦИОНИСТИЧКА 

ПРОГРАМА

MINI SENIOR ги исполнува нутритивните
потреби на постари кучиња од мали раси
(тежина на возрасни кучиња до 15 кг), од 
7/8 годишна возраст.

Протеин: 19,0 %  //  Масти: 7,0 %

SENIOR е храна со намалена енергија,
протеини и минерали, ги задоволува 
потреби за исхрана на кучиња постари од  
7 или 8 години.

Протеин: 19,0 %  //  Масти: 6,0 %

BIO SENIOR е наменета за кучиња постари 
од 7 години, содржи намалено ниво на 
протеини, масти и минерали. Оваа храна е 
особено вкусна и многу сварлива поради 
35 % органско пилешко месо. 

Протеин: 19,0 %  //  Масти: 8,0 %

MAXI SENIOR ПИЛЕШКО & ПРОСО е храна
со намалена енергија, протеини и минерали,
ги задоволува потреби за исхрана на големи
раса кучиња (од 30 кг) постари од 7 или 8
години. 

Протеин: 19,0 %  //  Масти: 6,5 %
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Вашиот специјален доставувач:

ENERGY EXTRA е комплетна храна за кучиња
кои се изложени на екстремни услови 
(кучиња со високи перформанси).

Протеин: 27,0 %  //  Масти: 26,0 %

MINI LIGHT е специјално наменета храна за
возрасни кучиња од мали раси (тежина на
возрасни кучиња до 15 кг) кои имаат 
тенденција да се здебелат.

Протеин: 20,0 %  //  Масти: 7,0 %

LIGHT е комплетна храна со значително
намалена енергија (само 6 % масти) и многу
висока содржина на влакна (7 % сурови
влакна), наменета е за возрасни кучиња со
тенденција да бидат дебели.

Протеин: 20,0 %  //  Масти: 6,0 %

ACTIVE е идеална храна за возрсни кучиња
со зголемени енергетски потреби и за
оптимална поддршка на нивната 
издржливост и перформанси (на пример: 
полициски кучиња, спортски кучиња).

Протеин: 25,0 %  //  Масти: 16,0 %

SPECIAL LIGHT ги олеснува метаболичките
процеси во организмот и го спречува 
ризикот од проблеми на уринарниот 
систем кои се поврзани со исхраната.

Протеин: 13,0 %  //  Масти: 10,0 %

VI-MIN е високо ефективен витаминско -
минерален концентрат за дополнување на
домашно подготвени оброци. 

Напомена: Bosch - храната за кучиња е урамнотежена и 
не се потребни витамински-минерални додатоци.

MAXI ADULT е балансирана комплетна 
храна за сите возрасни кучиња, особено за 
големите раси (тежина на возрасни кучиња 
од 30 кг).

Протеин: 21,5 %  //  Масти: 12,0 %

ADULT MENUE е балансирана мешавина
на различни протеини и зеленчук, 
крокетите содржат 12 високо квалитетни 
билки. 

Протеин: 23,5 %  //  Масти: 13,5 %

Оваа храна за возрасни кучиња е особено 
вкусна и многу сварлива поради 45 % органско 
пилешко месо. Дигестивната активност 
на кучето е дополнително поддржана од 
влакна со органски одгледуваните јаболки 
и од нашата специјална органска мешавина 
на билки. Исто така содржи вредни 
витамини и минерални материи.

Протеин: 22,0 %  //  Масти: 13,0 %

Н И Е О Б РА Б ОТ У ВА М Е 
С А М О В И С О КО 
К ВА Л И Т ЕТ Н И С У Р О В И Н И 
С О П ОЗ Н АТО П ОТ Е К Л О И 
К ВА Л И Т ЕТ.
Волфганг Хаим, Извршен Директор

Најдобрите работи во 

животот не се работи. Ние правиме навистина добра храна.

BIO ADULT 
За возрасни кучиња од  
сите раси.

ROCKY

NANUK

RUFUS

LETTI

LISSY

„

BIO SENIOR 
За постарите кучиња од  
сите раси.

BENNY

FETZ

GUSTL

ARCO

EMMA

SATJA

LUCY

ROXXY

RUDOLPHO

ENERGY EXTRA
за спортски кучиња и
кучиња со високи перформанси.

ACTIVE
за возрасни кучиња од сите раси
со зголемено ниво на активност.

MAXI ADULT
за возрасни кучиња од големи раси
(од 25 кг финална тежина).

ADULT MENUE
мешани крокети за возрасни кучиња
од сите раси.

MINI SENIOR
за стари кучиња од мали раси
(до 15 кг финална тежина).

SENIOR
за стари кучиња од сите раси.

MAXI SENIOR со свежо пилешко и просо

за стари кучиња од големи раси
(од 25 кг финална тежина).

MINI LIGHT
за возрасни кучиња од мали раси
(до 15 кг финална тежина).

LIGHT
за дебели кучиња од сите раси.

SENSITIVE ЈАГНЕШКИ & ОРИЗ

За кучиња од сите раси кои се 
чувствителни на храна.

SPECIAL LIGHT
За исхрана со ниски минерали и протеини.

VI-MIN
хранителен додаток за кучиња.

Освен висока содржина на ориз, SENSITIVE 
LAMB & RICE исто така содржи компир со низок 
алергенски потенцијал. Се произведува без 
житни култури кои содржат глутен. Не содржи 
ниту пченица и пченка. Енергетската вредност 
на SENSITIVE LAMB & RICE е избалансирана со 
цел да се осигура дека секојдневните потреби 
на кучето се задоволени, дури и со релативно 
мали количини на храна.

Протеин: 22,5 %  //  Масти: 14,0 %



REPRODUCTION е единствена специјална 
храна за скотни кучки, како и за доилки од 
петтата недела на бременост.

Протеини: 27,0 %  //  Масти: 16,0 %

Сите суровини се 100 % органско 
производство, минералните материи, 
елементите во трагови и витамините се 
прилагодени на растот на младите кучиња 
и на тој начин го поддржуваат оптималниот 
развој. 

Протеини: 26,0 %  //  Масти: 14,0 %

За одгледување мали раси на кучиња 
(тежина на возрасни кучиња до 15 кг). 
Специјално составена храна, од ситни 
разновидни форми и големини на гранули, 
со избалансирана содржина на протеини и 
минерали.

Протеини: 26,0 %  //  Масти: 17,0 %

JUNIOR ЈАГНЕШКО & ОРИЗ содржи состојки 
со низок алергиски потенцијал, а особено 
позитивно делува врз дигестивниот систем.

Протеини: 25,0 %  //  Масти: 13,0 %

ADULT ЈАГНЕШКО & ОРИЗ е балансирана
комплетна храна за сите возрасни кучиња 
со нормална активност.

Протеини: 21,5 %  //  Масти: 10,5 %

ADULT ЛОСОС & КОМПИР е балансирана
комплетна храна за сите возрасни кучиња 
со нормална активност.

Протеини: 21,5 %  //  Масти: 10,5 %

ADULT ПИЛЕШКО И ПРОСО е балансирана
комплетна храна за сите возрасни кучиња 
со нормална активност.

Протеини: 21,5 %  //  Масти: 10,5 %

MAXI JUNIOR е храна за кучиња со намалена  
количина на протеини (24 % протеини) и со  
умерена енергетска вредност за одгледување  
на големи раси (над 25 кг. крајна тежина), 
со што се избегнува брз раст на кучињата 
поради потенцијалните проблеми со 
‘рскавицата и зглобовите.

Протеини: 24,0 %  //  Масти: 12,0 %

MINI ADULT ПИЛЕШКО И ПРОСО е особено 
погодна за чувствителни кучиња, бидејќи 
е изработена од житарки кои не содржат 
глутен и содржи висок процент на просо 
(мин. 20 %) и свежо пилешко месо (мин. 25 
%).

Протеини: 25,0 %  //  Масти: 14,0 %

ADULT РИБА & КОМПИР е балансирана
комплетна храна за сите возрасни кучиња 
со нормална активност.

Протеини: 21,5 %  //  Масти: 10,5 %

MEDIUM JUNIOR е идеална храна за 
стабилен, не-толку брз развој, на среднo 
големи раси на кучиња со опсег на тежина 
од 15 - 25 кг.

Протеини: 26,0 %  //  Масти: 13,0 %

MINI ADULT ЈАГНЕШКО & ОРИЗ е 
специјално развиена храна за возрасни 
кучиња од мали раси (тежина на возрасни 
кучиња до 15 кг).

Протеини: 25,0 %  //  Масти: 14,0 %

PUPPY MILK е високо квалитетно млеко 
во прав, кое е идеално за кучиња кои се 
одгледуваат одвоено од нивната мајка, 
како и за постепен премин од мајчино 
млеко на цврста храна.

Протеини: 30,0 %  //  Масти: 25,0 %

PUPPY е погодна во периодот на премин од
мајчино млеко на цврста храна и затоа 
може да се дава во натопена форма (во 
вода или puppy milk) од 3-та недела.

Протеини: 28,0 %  //  Масти: 17,0 %

Со повеќе од 55 години искуство, нашиот семеен бизнис, 
со седиште во Blaufelden-Wiesenbach, Германија, има долга 

традиција на производство на висококвалитетни производи за 
домашни миленици.

Благосостојбата и здравјето на вашето куче е основата на она што 
го правиме. Ние секогаш се придржуваме кон употреба само на 

високо квалитетни состојки, и секогаш кога е тое можно истите се 
од регионално потекло.

“State-of-the-art“ системите за производство и пакување ни 
овозможуваат да се насочиме кон научно-базирани рецепти со 

широк спектар на состојки, кои лесно се сварливи и привлечни за 
вашето куче.

Нашето посветеност кон постојан врвен квалитет на производите 
секогаш е поддржано од страна на сеопфатната контрола на 

квалитетот (HACCP, IFS, Food Check). Со IFS сертификатот (Inter-
national Food Standard) се потврдува дека “Bosch Tiernahrung“ 

произведува согласно стандардите за храна.

Оставете ја вашата доверба на нас - вашето куче ќе ви се 
заблагодари!

Со почит

Волфганг Хаим
Извршен Директор

Среќата започнува со влажен 

нос и завршува со опашка.
BIO PUPPY 
За млади кучиња од сите раси.

П О В Е Ќ Е И Н Ф О Р М А Ц И И ЗА Н А Ш И Т Е H I G H P R E M I U M CO N C E PT П Р О И З В ОД И М ОЖ ЕТ Е Д А Н А ЈД ЕТ Е Н А:BOSCH-TIERNAHRUNG.DEfacebook.com/bosch.petfood.conceptwww.instagram.com/boschpetfood

Пронајди не!

AMY COOKIE

SNOOPY

JACKY

SNOOPY

MAICO

GIULIA

KEKS

KIRA DJANGO

BAYLEY

CHICCO KINGA

MAILO

REPRODUCTION
за бремени и кучки во лактација.

MINI JUNIOR
За одгледување мали раси 
(до 15 кг финална тежина).

JUNIOR ЈАГНЕШКО И ОРИЗ

За одгледување на млади кучиња кои се 
чувствителни на храна.

MAXI JUNIOR
За одгледување големи раси, со намалени 
протеини (од 25 кг финална тежина).

MEDIUM JUNIOR
За одгледување на на среднo големи раси 
на кучиња (од 15 до 25 кг финална тежина).

PUPPY MILK
Млеко во прав, за кученца од сите раси по можност 
до 4-тиот месец.

PUPPY
За кученца по можност до 4-тиот месец.

Искуство и доверба

ADULT со јагнешко и ориз

за возрасни кучиња од сите раси.
ADULT со свеж лосос и компир

за возрасни кучиња од сите раси.

ADULT со свежо пилешко и просо

за возрасни кучиња од сите раси.

MINI ADULT со свежо пилешко и просо

за возрасни кучиња од мали раси
(до 15 кг финална тежина).

ADULT со риба и компир

за возрасни кучиња од сите раси.

MINI ADULT со јагнешко и ориз

за возрасни кучиња од мали раси
(до 15 кг финална тежина).


