Η νέα
Μια βασιλική απόλαυση για γάτες

Για ευαίσθητες γάτες
με πετικές διαταραχές
Δισκάκια των 100 g
Προσεκτικά προσαρμοσμένο μείγμα με φυσικό κρέας από μία πηγή πρωτείνης. Για ευαίσθητες γάτες με επιπλέον απαιτήσεις λόγω
προβλημάτων δυσανεξίας στην τροφή ή πεπτικών διαταραχών.
Η Miamor Sensibel είναι παρασκευασμένη
αποκλειστικά από ένα είδος κρέατος και ένα
είδος υδατανθράκων (εμπλουτισμένη με
κυτταρίνες).
Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τροφικής αλλεργίας και δυσανεξίας οι οποίες μπορούν να
επιρρεάσουν το δέρμα και το τρίχωμα.
Ο εμπλουτισμός με υδατάνθρακες βελτιώνει
την πεπτικότητα της τροφής και επίσης οι
υδατάνθρακες είναι ενεργειακή πηγή χαμηλής λιποπεριεκτικότητας.
Πρωτεΐνες 11% • Λιπαρά 4,5% Υγρασία 80%.
Διατίθεται σε 4 ποικιλίες:
- με κοτόπουλο & ρύζι
- με γαλοπούλα & ζυμαρικά
- με μοσχάρι & ρύζι
- με μοσχαράκι γάλακτος & πατάτα

Σακουλάκι των 100 g
Ragout Royale - πρόκειται για μικρές μπουκίτσες
παρασκευασμένες σε θεσπέσια σάλτσα ή σε απολαυστικό ζελέ. Με υψηλό ποσοστό κρέατος πουλερικών, παρασκευασμένο σε ήπια διαδικασία διατήρησης των βιταμινών και χωρίς την προσθήκη
βοδινού κρέατος. Για τις πιο απαιτητικές γάτες.
Σε 10 βασιλικές ποικιλίες: σε σάλτσα:
- με τόνο & κοτόπουλο
- με πάπια & πουλερικά
- με γαλοπούλα & κυνήγι
- με κοτόπουλο & σολομό
σε ζελέ:
- με κοτόπουλο
- με τόνο
- με κουνέλι
- με μοσχαράκι γάλακτος
- με γαλοπούλα
- με σολομό
Πρωτεΐνες 8%, Λιπαρά 4,5-5%, Υγρασία 82%
Και οι δύο παραλλαγές διατίθενται και στην οικονομική συσκευασία των 12 τεμαχίων:
Οικονομική συσκευασία Jelly A: κουνέλι, τόνος,
κοτόπουλο (4τεμ./γεύση)
Οικονομική συσκευασία Jelly Β: γαλοπούλα, σολομός, μοσχ. γάλακτος (4τεμ./γεύση)
Οικονομική συσκευασία Sauce: όλες οι γεύσεις
(3τεμ./γεύση).
Ένα εύπεπτο και γευστικό γεύμα για γατάκια στο
στάδιο της ανάπτυξης, με αυξημένο ενεργειακό
περιεχόμενο που καλύπτει ιδανικά τις ειδικές
θρεπτικές ανάγκες κατά τη φάση της ανάπτυξης.
Σε 2 ποικιλίες (και σε οικονομική συσκευασία των
12 τεμαχίων)
- με βοδινό
- με πουλερικά
Πρωτεΐνες 9,5%, Λιπαρά 6%, Υγρασία 81%

Ragout σε κρέμα
Δισκάκια των 100 g

Τα προϊόντα Miamor διατίθενται μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα μικρών ζώων και κτηνιατρεία.
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Για μία υγιή διατροφή με ισορροπημένη αναλογία ακόρεστων λιπαρών οξέων. Με υψηλής ποιότητας συστατικά κρέατος σε κρέμα.
Σε 4 ποικιλίες:
- με πάπια σε κρέμα βοτάνων
- με μοσχαράκι γάλακτος σε κρέμα τομάτας
- με κοτόπουλο σε κρέμα καρότου
- με σολομό σε κρέμα γιαουρτιού.
Πρωτεΐνες 8%, Λίπος 5%
Περιεκτικότητα σε υγρασία 83%

Ειδική κρέμα
Ημερήσια μερίδα 15 g
Malt Cream: Ειδική κρέμα κατά του τριχοπυλήματος με εκχυλίσματα βύνης. Μειώνει το τριχοπύλημα και ενισχύει ένα υγιές πεπτικό σύστημα.

FEINES για γάτες

Σε 2 ποικιλίες: Malt Cream και Malt Cream με τυρί.
(επίσης διαθέσιμο σε Value Pack με 2 x 12 ημερήσιες δόσεις)
Mutli-Vitamin-Cream: Καλύπτει έως και το 30%
των ημερήσιων αναγκών. Με ιχνοστοιχεία και
ταυρίνη που διατηρεί το κατοικίδιο σας υγιές.
Salmon Cream: Ειδική κρέμα με Ωμέγα 3. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
Liver Cream: Γευστική ειδική κρέμα συκωτιού. Ενδυναμώνει τον μεταβολισμό.
Cheese Cream: Ειδική κρέμα με περισσότερο
ασβέστιο για ισορροπημένη αναλογία ανόργανων στοιχείων
Kitten-Cream: Ειδική κρέμα για τα μικρά γατάκια
με γάλα και διαιτητικές ίνες.
Πρωτεΐνες 2%, Λιπαρά 9%, Υγρασία 83%
5 x 15 g ημερήσιες μερίδες σε σωληνάριο.

Νόστιμα σνακ κρέατος
Σακουλάκι των 50 g
Mini-Sticks από μαλακά κομματάκια κρέατος. Ως
επιπρόσθετο πλεονέκτημα, τα Mini-Sticks είναι
εμπλουτισμένα με εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιών με προστατευτική λειτουργία των κυττάρων.
Σε 2 νόστιμες ποικιλίες:
- με κοτόπουλο & πάπια
- με σολομό & πέστροφα
Πρωτεΐνες 33,5%, Λιπαρά 20%, Υγρασία 28%
Λιχουδιές για παιχνίδι, μάσημα και για μία υγιή
ζωή της γάτας.

Νέες απολαυστικές
σπεσιαλιτέ για εκλεκτικές γάτες

Ανοιχτόχρωμα κομμάτια
κρέατος πουλερικών

Ανοιχτόχρωμα κομμάτια από φιλέτο με υψηλής
ποιότητας συστατικά

Δισκάκια των 100 g

Τα Miamor Feine Filets αποτελούνται αποκλειστικά από υψηλής ποιότητας κομμάτια φιλέτου σε ζελέ, σάλτσα ή το δικό τους ζωμό κρέατος. Οι νόστιμες σπεσιαλιτέ από φιλέτο κοτόπουλου ή τόνου εμπλουτίζονται με υψηλής ποιότητας συστατικά. Εύπεπτα και ιδιαιτέρως
θρεπτικά για απαιτητικές γάτες.
Χωρίς συκώτι, εντόσθια και ζωικά υποπροϊόντα. Χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ιδανική για ηλικιωμένες και υπέρβαρες γάτες.

Το Miamor Milde Mahlezeit παρασκευάζεται
αποκλειστικά με ανοιχτόχρωμα κομματάκια
κρέατος πουλερικών. Για γάτες που προτιμούν εύπεπτες τροφές, αλλά και για γάτες
υπέρβαρες, χωρίς έντονη δραστηριότητα.
Τα γεύματα με βάση τα πουλερικά είναι ιδιαίτερα ελαφριά και εύπεπτα. Χωρίς συκώτι
και εντόσθια, παρασκευασμένα προσεκτικά.
Επίσης κατάλληλη για ευαίσθητες, ηλικιωμένες και μη δραστήριες γάτες.
Σε 5 εύπεπτες και γευστικές ποικιλίες:
- με πουλερικά & σολομό
- με πουλερικά & λαχανικά
- με πουλερικά & ρύζι
- με πουλερικά & ζαμπόν
- με πουλερικά & πέστροφα

Σακουλάκι των 100 gr
σε ζελέ:
- με τόνο & λαχανικά
- με τόνο & καβούρι
- με κοτόπουλο & τόνο
- με τόνο & καλαμάρι
- με τόνο σε ζελέ τομάτας
- με τόνο σε ζελέ από καβούρι
- με τόνο σε ζελέ από σολομό
- με κοτόπουλο σε ζελέ τομάτας

Κονσέρβα των 100 g
σε ζελέ:
- με κοτόπουλο & ρύζι
- με κοτόπουλο & ζαμπόν
- με κοτόπουλο & ζυμαρικά
- με τόνο & αυγά ορτυκιού
- με τόνο & τυρί
- με τόνο & λαχανικά
- με τόνο & καλαμάρι
- με τόνο & ρύζι
- με τόνο & γαρίδες
Πρωτεΐνες 12-13%, Λιπαρά 1-2%, Υγρασία 82-84%

Κονσέρβα των 185 g
σε ζελέ
- με τόνο & λαχανικά
- με τόνο & καλαμάρι
- με τόνο & ρύζι
- με τόνο & γαρίδες

Πρωτεΐνες 10-10,5%
Λιπαρά 3-4%, Υγρασία 82%

Πρωτεΐνες 13%, Λιπαρά 1%, Υγρασία 83%
Επίσης διαθέσιμο σε mini φακελάκια των 50gr
σε συσκευασία multi box των 8 τεμαχίων.

Πρωτεΐνες 13%, Λιπαρά 1%, Υγρασία 83%

Midle Mahlzeit για γατάκια και
ηληκιωμένες γάτες

FEINE BISSEN

• ακατέργαστα, στο ζουμί τους:
- με κοτόπουλο
- με κοτόπουλο & Ζαμπόν
- με τόνο παλαμίδα (είδος τόνου)
- με τόνο Bonito
(μικρού μεγέθους Ινδικ. Ωκεανού)
- με κοτόπουλο & κολοκύθι
- με τόνο & γαρίδες
- με τόνο & καβούρι
- με τόνο & σολομό
- με τόνο & κοτόπουλο

Επίσης παρασκευασμένη για νεαρά γατάκια
και ηλικιωμένες γάτες σε ιδιαιτέρως εύπεπτη
και υψηλής θρεπτικότητας σύνθεση – και οι
δύο διαθέσιμες σε 2 ποικιλίες.
για γατάκια:
- με τόνο & κομματάκια κοτόπουλου
- με μοσχαράκι γάλακτος & κομματάκια κοτόπουλου
• Πρωτεΐνες 11% • Λιπαρά 4,5% • Υγρασία 80%
για ηλικιωμένες γάτες:
- με βοδινό & κομματάκια κοτόπουλου
- με κουνέλι & κομματάκια κοτόπουλου
Πρωτεΐνες 10%, Λιπαρά 4,5%, Υγρασία 81%

Συσκευασία 300gr & 1,5kg
Ξηρά τροφή για ενήλικες γάτες για μία ισορροπημένη αναλογία πρωτεΐνης λιπαρών.
+30% βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία
Με μειωμένα επίπεδα πρωτεϊνών
Τα Feine Filets είναι πλούσια σε πρωτεΐνη,
αλλά χαμηλά σε λιπαρά, με πρόσθετες βιταμίνες και ασβέστιο, απαραίτητα στοιχεία
(για μία ισορροπημένη αναλογία ασβεστίου
φωσφόρου). Η ξηρά Miamor Feine Bissen σε
συνδυασμό με προϊόντα Feine Filets, αποτελούν μία ισορροπημένη διατροφή, ιδανική
για προστασία των νεφρών. Λόγω των χαμηλών επιπέδων πρωτεϊνών της ξηράς τροφής.
Σε 2 ποικιλίες:
- πλούσια σε τόνο - πλούσια σε κοτόπουλο
Πρωτεΐνες 26%, Λιπαρά 22%, Υγρασία 9%

Κονσέρβα των 80 g

Πρωτεΐνες 15-16%, Λιπαρά 1%, Υγρασία 80-81%

Κονσέρβα των 156 g
• ακατέργαστα, στο ζουμί τους:
- με τόνο & καβούρι
- με τόνο Bonito
(μικρού μεγέθους Ινδικού ωκεανού)
- κοτόπουλο
- με τόνο παλαμίδα (είδος τόνου)
Πρωτεΐνες 15-16%, Λιπαρά 1%, Υγρασία 80-81%

Τρυφερό κρέας Pate
Κονσέρβα των 85 g
Το Miamor Pastete για γάτες περιέχει ισορροπημένη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο. Οι
γάτες χρειάζονται μαγνήσιο για να διατηρούνται υγιείς, αλλά υψηλά ποσοστά μαγνησίου μπορούν να προκαλέσουν ουρολιθιάσεις (σχηματισμό κρυστάλλων) στην
ουροδόχο κύστη, ιδιαίτερα σε γάτες με
ευαισθησία ή ιστορικό στον σχηματισμό
τους. Επιπλέον, το πατέ είναι τόσο τρυφερό,
που ακόμη και οι πιο απαιτητικές γάτες δεν
μπορούν να αντισταθούν. Σερβίρεται πάντα
φρέσκο στην κονσέρβα των 85g.
Σε 8 γευστικές ποικιλίες:
- με σολομό
- με πέστροφα
- με τόνο
- με κουνέλι
- με καρδιές πουλερικών
- με κοτόπουλο
- με πουλερικά & συκώτι
- με φασιανό
Πρωτεΐνες 12%, Λιπαρά 7%, Υγρασία 77%

Happchen
Σακουλάκι 85gr
Pastete & Happchen με extra ενέργεια.
Το Miamor των 85gr με έως και 20% περισσότερη ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη
τροφή για γάτες σε σακουλάκια των 100gr.
Τρυφερό κρέας Pate σε 4 ποικιλίες:
- με κοτόπουλο & χήνα
- με γαλοπούλα & πάπια
- με πουλερικά & σολομό
- με συκώτι κοτόπουλου και κουνέλι
Τρυφερά κομμάτια κρέατος σε ζελέ τομάτας. Σε 2 γευστικές ποικιλίες:
- με κοτόπουλο σε ζελέ
- με σολομό σε ζελέ
Πρωτεΐνες 10,5%, Λιπαρά 6,5%, Υγρασία 80,5%.

