БЕЛА, ПОРТ ОРХАРД, ШТАТ ВАШИНГТОН

ХАРЧУВАННЯ, ЯКОГО
ВОНИ ПОТРЕБУЮТЬ.
СМАК, ЯКИЙ ВОНИ
ОБОЖНЮЮТЬ.

ВИГОТОВЛЕНО
ЛЮДЬМИ, ЩО ДІЙСНО
ЛЮБЛЯТЬ ТВАРИН
Біологічно Відповідні корми ACANA містять
м’ясо тварин вирощених на ранчо, птицю
вільного вигулу та рибу, виловлену у природі
у поживних співвідношеннях: м’яса, органів,
хрящів та їстівних кісток. В наших формулах
нутрієнти зі свіжих фермерських інгредієнтів
та справжнього, сповненого протеїнами
м’яса. Отже, улюблений раціон вашого кота,
буквально сповнений поживності. Так само як
і ви, ми хочемо лише найкращого для ваших
улюбленців, щоб вони залишались щасливими
та здоровими.

ІНГРЕДІЄНТИ,
ЯКІ МИ ЛЮБИМО
ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ ЛЮДЬМИ, ЯКИМ МИ ВІРИМО
Біологічно Відповідний раціон означає відтворення
багатства, свіжості та різноманітності м’яса, яке
б коти споживали в дикій природі, відтворення
раціону до якого вони еволюціонували. Наші
Свіжі Регіональні інгредієнти вирощуються та
доставляються людьми, яких ми знаємо і яким ми
довіряємо. Інгредієнти доставляються свіжими
або сирими прямо на наші кухні.
BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

СВІЖІ КАНАДСЬКІ
ІНГРЕДІЄНТИ

БЕЗ
АУТСОРСИНГУ

REGIONALS

НАШ РОДЮЧИЙ РЕГІОН.
НАШЕ НАТХНЕННЯ.
Унікальні корми ACANA Regionals містять 75% якісних м’ясних
інгредієнтів, представлених різноманіттям з м’яса тварин,
вирощених на ранчо, птиці вільного вигулу, риби, виловленої
в дикій природі та свіжих гніздових яєць. Всі ці інгредієнти
поєднані у чотирьох високопоживних, смачних рецептурах, що
втілили в собі всю пікантність смаку та надзвичайну користь.
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ЯКІСНІ М’ЯСНІ ІНГРЕДІЄНТИ
У ВИСОКОПОЖИВНОМУ СПІВВІДНОШЕННІ WHOLEPREY

ОВОЧІ | ФРУКТИ | ТРАВИ
ПЛЮС ЕСЕНЦІАЛЬНІ ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

ГЛЮТЕН | КАРТОПЛЯ | ТАПІОКА
КОНЦЕНТРАТИ РОСЛИННИХ ПРОТЕЇНІВ

1/2 СВІЖІ ЧИ СИРІ

ФОРМУЛА

GRASSLANDS

340г | 1.8кг | 5.4кг

ЯКІСНІ М’ЯСНІ ІНГРЕДІЄНТИ

ПРОТЕЇН

WILD PRAIRIE
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PACIFICA

37%

GRASSLANDS

37%

RANCHLANDS

37%

RANCHLANDS

Знаходьте більше інформації на www.ACANA.ua/dla-kosek

ПЕРЕХІД НА КОРМ ACANA

РОТАЦІЙНЕ ГОДУВАННЯ

Перехідне годування відбувається коли ви змінюєте
попередній раціон вашого кота на корм ACANA.
Цей процес повинен проходити повільно, щоб
організм тварини мав час на адаптацію. Поступове
додавання корму ACANA в миску допоможе
уникнути розладів травлення, тому додавайте
новий раціон частинами по 25%, це допоможе
зробити перехід плавним та комфортним.

Ротаційне годування це годування одного кота
різними формулами корму ACANA, що корисне для
улюбленця з багатьох причин. Таке харчування є
відтворенням раціону його предків, це допомагає
підтримувати мікрофлору шлунково-кишкового
тракту сильною та забезпечує коту різноманіття
смаків. Якщо Ви годуєте кота двічі на день, щоб
здійснити ротацію просто насипте вранці один
корм ACANA, а ввечері інший*. Ви можете робити
ротацію так часто, як бажаєте: щодня, щотижня
або від упаковки до упаковки. Ваш кіт буде вам
вдячний.
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*рН, вологість, співвідношення інгредієнтів 75%/25%/0% та протеїнів/жирів в усіх формулах АКАНА для кішок однакові

Знаходьте більше інформації на www.ACANA.ua

РАЦІОН

ДЛЯ НИХ З

ЛЮБОВ’Ю

З НАШОЇ КУХНІ ДО ВАШОЇ
ЯКІСТЬ ЯКІЙ ВИ МОЖЕТЕ ДОВІРЯТИ

УЛІCС, СПЕЦІАЛІСТ З ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ КОРМІВ. NORTHSTAR KITCHEN, АЛЬБЕРТА, КАНАДА.

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС

ACANA.UA
@APGUA

@ACANA_ORIJEN.UA

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ:
ТОВ АКАНА-УКРАЇНА
м.Київ, тел. (044) 259-07-77

