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Дополнителните информации за нашата High-Premium храна за мачки 

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

High-Premium храна за ласици Totally Ferret, како и известувањата за сите 

прашања во врска со Вашата мачка, куче или ласица, ќе ги добиете во:

ГЕРМАНИЈА
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG

Engelhardshauser Str. 55 + 57  //  74572 Blaufelden-Wiesenbach

Teлефон: +49 (0) 79 53 / 87 - 0  //  Teлефакс: +49 (0) 79 53 / 87 - 70

E-Maил: info@bosch-tiernahrung.de  //  www.bosch-tiernahrung.de

www.sanabelle.de

УВОЗНИК ЗА МАКЕДОНИЈА
Ветеринарна болница – Скопје

Ул. Лазар Поп Трајков, бр: 5-7

1000 Скопје  //  Р. Македонија

Teлефон: ++ 389 2 3115 756  //  Teлефакс: ++ 389 2 3115-105

E-Maил: veterinarnabolnica@yahoo.com

www.veterinarnabolnica.com.mk

Со задоволство ќе Ве посоветуваме!
Отворена линија на експерти (бесплатнo): +49 (0) 800 333 8 222

или E-Maил нa: 
expertenteam@bosch-tiernahrung.de

достапни од понеделник до петок, од 7.30-12 часот и 13-16 часот

- Експерт за исхрана на животните - 
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Sanabelle  
Delicious...
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... Рецептурите се засноваат на концептот  70/30/0. 

Сите производи содржат 70 % животински извори на белковини кои 

се составени воглавно од свежо месо. Основа на рецептурата е свежо 

пилешко кое се надополнува со дополнителни квалитетни извори 

на белковини, како што се свеж лосос, свежо срнешко или свежо 

сименталско говедско. 

30 % од рецептурата се состојат од алтернативни, добро сварливи 

извори на јаглени хидрати, како што се слаткиот компир, компир и 

грашок како и квалитетни растенија, бобинки и масла. 

Свесно и во целост се одрекуваме од житарките * (Без житарки / 0%).

Дополнителна порција на „сонце“: Протеинот од 

сончогледот е посебно вреден извор на аминокиселини 

кои се одлучувачки за зајакнување на мускулите и за 

развојот на сите важни органи. Маслото од сончоглед 

дава вредни Омега масни киселини за сјајно крзно и 

нежна кожа.

При избор на суровините, строго водевме сметка за тоа содржината 

на сурова пепел да биде во физиолошките граници (под 7 %), за да се 

избегнат оштетувања во исхраната на мачките (бубрези и органите кои 

излачуваат урин).

 

Високиот удел на свежо месо придонесува за исклучителната 

прифатеност на нашите нови производи 70/30/0. 

* дури и при најголемо внимание во производството и пакувањето на  
нашите производи, не можеме да ги исклучиме трагите од житарки.
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Adult за возрасни  
мачки со лосос  

и сладок компир

НАКРАТКO: 

 T За возрасни мачки од 12. месеци

 T 70 % свеж лосос,  

пилешко и црн дроб

 T 30 % меѓу другото, сладок компир, 

мацина трева и масло од лосос

 T 0 % житарки

 T со дополнителна порција на „сонце“ 

(масло / протеин од сончоглед)

Sanabelle Лосос и сладок компир е лесно сварлива и вкусна комплетна храна 

која ги покрива сите потреби на возрасните мачки. Свежиот лосос и свежото 

пилешко претставуваат квалитетни извори на белковини кои се посебно 

добри за нежните шепи кои бараат посебна нега. Покрај тоа, свежиот лосос 

обезбедува висока содржина на незаситени киселини кои се задолжени за 

мекото и сјајно крзно. Со свесното исклучување на житарките и со употреба 

на слаткиот компир кој лесно се вари, нашиот Лосос и сладок компир погоден 

е за мачките чувствителни на храна.

Adult за возрасни  

мачки со срнешко и 
компир

Sanabelle Срнешко и компир е лесно сварлива и вкусна комплетна храна која 

ги покрива сите потреби на возрасните мачки. Свежото срнешко претставува 

оптимално дополнување на свежото пилешко. Срнешкото е одличен извор 

на белковини, со голем број на белковини неопходни за живот, освен тоа 

нема масти и содржи малку минерални материи. Со свесното исклучување 

на житарките и со употреба на слаткиот компир кој лесно се вари, нашето 

Срнешко и компир погодно е за мачките чувствителни на храна. 

НАКРАТКO: 

 T За возрасни мачки од 12. месеци

 T 70 % свежо срнешко,  

пилешко и црн дроб

 T 30 % меѓу другото компир, грашок и 

масло од лосос

 T 0 % житарки

 T со дополнителна порција на „сонце“ 

(масло / протеин од сончоглед)

Adult за возрасни  

мачки со сименталско      

говедско и компир

НАКРАТКO: 

 T За возрасни мачки од 12. месеци

 T 70 % свежо сименталско говедско, 

пилешко и црн дроб

 T 30 % меѓу другото компир, леблебии 

и масло од лосос

 T 0 % житарки

 T со дополнителна порција на „сонце“ 

(масло / протеин од сончоглед)

Sanabelle Сименталско говедско и компир е лесно сварлива и вкусна 

комплетна храна која ги покрива сите потреби на возрасните мачки. 

Користењето на свежо сименталско говедско го зголемува вкусот на 

храната и трајно го искористува квалитетот на белковините поради високата 

содржина на аминокиселини кои се неопходни за живот. Со свесното 

исклучување на житарките и со употреба на слаткиот компир кој лесно 

се вари, нашето Сименталското говедско и компир погодно е за мачките 

чувствителни на храна. 

AНАЛИТИЧКИ СОСТОЈКИ
Протеин 36,00 %

Содржина на масти 20,00 %

Сурова пепел 6,80 %

Maгнезиум 0,07 %

AНАЛИТИЧКИ СОСТОЈКИ
Протеин 36,00 %

Содржина на масти 17,00 %

Сурова пепел 6,90 %

Maгнезиум 0,07 %

AНАЛИТИЧКИ СОСТОЈКИ
Протеин  33,00 %

Содржина на масти 19,00 %

Сурова пепел 6,90 %

Maгнезиум 0,07 %

Taурин 2.000 мг
o U p

Taурин 2.000 мг
o U p

Taурин 2.000 мг
o U p


