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ІНГРЕДІЄНТИ

ПОСТАЧАЛЬНИКІВ  
ЯКИМ МИ ДОВІРЯЄМО

ЯКІ МИ ЛЮБИМО

У НАШІ ДНІ ОБІЗНАНІСТЬ ПРО ПОХОДЖЕННЯ КОРМУ ДЛЯ 
ВАШОГО ВИХОВАНЦЯ НАБУВАЄ ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ.

Тому, Ви будете раді дізнатись, що ми готуємо корм ACANA 
на власних кухнях, зі свіжих інгредієнтів, вирощених і 
виловлених у нашому регіоні, людьми яких ми знаємо і 
яким довіряємо. Одними з таких постачальників є Роджер та 
Кейтелін, Лакомб, Альберта.

ОБШИРНІ ТА РОДЮЧІ ЗЕМЛІ КАНАДИ ЯВЛЯЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛОМ НАШОГО НАТХНЕННЯ ТА СВІЖИХ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ.

ACANA.COM

КЕЙТЕЛІН ТА РОДЖ
ЕР, «CANADIAN RANGELAND BISON», ЛАКОМБ, АЛЬБЕРТА, ПОСТАЧАЛЬНИКИ СВІЖ

ОГО М’ЯСА БІЗОНІВ, 
ВИРОЩ

ЕНИХ НА «ВІЛЬНОМУ ВИГУЛІ» ЯКИМ МИ ДОВІРЯЄМО

“КОТИ - ЦЕ ЗАГАДКОВИЙ НАРОД“ ВАЛЬТЕР СКОТТ
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НАША МІСІЯ 
ЧІТКА ТА ЯСНА

Наші корми являються відображенням свіжості, багатства та різнома-
нітності м’ясних інгредієнтів, що входять до природного раціону собак.

Ми фокусуємо свою увагу на інгредієнтах, виловлених або вирощених 
в нашому регіоні, людьми, яких ми знаємо і яким ми довіряємо.

Наші корми ми готуємо самостійно, на єдиній кухні в світі.    
НЕ виготовляємо корми для інших компаній. 

БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНИЙ™  

СВІЖІ КАНАДСЬКІ ІНГРЕДІЄНТИ

БЕЗ АУТСОРСИНГУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР
В УКРАЇНІ:  ТОВ АКАНА-УКРАЇНА 
М.КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ 9/10, ОФ. 1
ТЕЛ. (044) 259-07-77 
WWW.ACANA.COM.UA 

Вiд

Кішки від природи потребують специфічних раціонів, 
тому в ACANA міститься велике різноманіття м’ясних 
інгредієнтів, до поїдання яких кішки пристосувались 
в силу свого еволюційного розвитку. Ці 5 правил відо-
бражають наші принципи Біологічної Відповідностітм.

БІЛЬШЕ М’ЯСА. БІЛЬШЕ ТВАРИННИХ ПРОТЕЇНІВ
Коти - хижаки від природи, вони біологічно потребують 
м’ясних, високопротеїнових раціонів. Тому, в кормах 
ACANA до 75% складу - це м’ясні інгредієнти, що вдвічі 
більше, ніж в традиційних кормах для котів.

50% СВІЖИХ М’ЯСНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
Половина м’ясних інгредієнтів, у складі всіх 
кормів ACANA для котів являються СВІЖИМИ або 
СИРИМИ, що дозволяє зберегти всю користь та смак, 
задовольняючи усі інстинктивні потреби котів.

РІЗНОМАНІТТЯ СВІЖИХ М’ЯСНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
Природний раціон котів вражає нас своєю 
різноманітністю м’яса, тому корми ACANA містять 
неперевершене різноманіття різних видів свіжого м’яса, 
включаючи птицю, вирощену на «вільному вигулі», 
цільні гніздові яйця, червоне м’ясо (ягняти, бізона, 
бичка та канадської свині) і виловлену на волі рибу.

М’ЯСНІ  ІНГРЕДІЄНТИ У СПІВВІДНОШЕННІ 
WHOLEPREYTM

У своїй нескінченній мудрості природа поєднала 
поживні якості різних видів м’яса для того, щоб 
ідеально відповідати всім харчовим потребам котів. 
Саме тому ACANA складається з м’яса, органів та 
хрящів у ідеальному співвідношенні WholePrey™, у 
найбільш поживній та корисній формі, без довгого 
списку синтетичних вітамінів, амінокислот і добавок.

НИЗЬКИЙ ВМІСТ ВУГЛЕВОДІВ
У природному раціоні котів кількість вуглеводів дуже 
незначна, тому вміст вуглеводів в кормах ACANA також 
обмежений. Замість швидких вуглеводів, таких як рис 
і кукурудза, формули ACANA містять низькоглікемічні 
овочі та фрукти. 

Б І О Л О Г І Ч Н О  В І Д П О В І Д Н И Й

КОРМІВ НА ОСНОВІ СВІЖОГО  
М’ЯСА, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ 
ПРИРОДНИЙ РАЦІОН КІШКИ

Новий клас 

БІОЛОГІЧНО 
ВІДПОВІДНІ
КОРМИ ДЛЯ КОТІВ ЗІ 

КАНАДСЬКИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

ВІДМІЧЕНІ НАГОРОДАМИ

Свiжих 

PROUDLY MADE in CANADA by CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA T8R 1K7
TOLL FREE 1.877.939.0006 (NORTH AMERICA)
CHAMPIONPETFOODS.COM
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WILD 
PRAIRIE
М’ЯСО КУРЧАТ ТА ІНДИЧКИ 
“ВІЛЬНОГО ВИГУЛУ”, ПРІСНОВОДНА 
РИБА ТА ЦІЛЬНІ ГНІЗДОВІ ЯЙЦЯ

PACIFICA
ОСЕЛЕДЕЦЬ, САРДИНА, 
КАМБАЛА, ХЕК ТА МОРСЬКИЙ 
ОКУНЬ ВИЛОВЛЕНІ В ДИКІЙ 
ПРИРОДІ

GRASSLANDS
М’ЯСО ЯГНЯТ ТА КАЧКИ “ВІЛЬНОГО 
ВИГУЛУ“ ТА ПРІСНОВОДНА РИБА

RANCHLANDS
М’ЯСО БИЧКІВ ПОРОДИ “АНГУС“, 
ЯГНЯТ, ПОРОСЯТ ПОРОДИ “ЙОКШИР“ 
ТА СТЕПОВИХ БІЗОНІВ

КУРЧАТА 
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

ІНДИЧКА
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

СУДАК

СВІЖІ 
ГНІЗДОВІ 

ЯЙЦЯ

РІЧКОВА 
ФОРЕЛЬ

МОРСЬКИЙ 
ОКУНЬ

ПІВНІЧНА ЩУКА БІЗОН 
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ»

СВІЖІ 
ГНІЗДОВІ 

ЯЙЦЯ

СВИНИНА
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

КАЧКИ
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

ЯГНЯ 
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

ІНДИЧКА
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

СУДАК

ЯГНЯ 
«ВІЛЬНОГО 

ВИГУЛУ» 

БИЧОК ПОРОДИ 
«ЧОРНИЙ АНГУС»

КАМБАЛАСАРДИНААТЛАНТИЧНИЙ 
ОСЕЛЕДЕЦЬ

СРІБЛЯСТИЙ 
ХЕК

“Я ВИВЧИВ БАГАТЬОХ ФІЛОСОФІВ І БАГАТЬОХ КІШОК. 
МУДРІСТЬ КІШОК НЕЗРІВНЯННО ВИЩЕ “ – ІППОЛІТ ТЕН

ДОСТУПНІ ФАСОВКИ: 340 G / 12 OZ  |  1.8 KG / 4 LB  |  5.4 KG / 12 LB

ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ СВІЖИМ 
КОЖЕН ДЕНЬ

ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ СВІЖИМ 
КОЖЕН ДЕНЬ

ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ СВІЖИМ 
КОЖЕН ДЕНЬ

ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ СВІЖИМ 
КОЖЕН ДЕНЬ

СВІЖІСТЬ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ М’ЯСА, ДО СПОЖИВАННЯ 
ЯКОГО ПРИСТОСОВАНІ ВСІ КІШКИ ВИРАЖЕНІ У ТРЬОХ 
ПИТАННЯХ:

1. ЯК БАГАТО М’ЯСА? В кормах ACANA для кішок  75% СКЛАДУ - 
це м’ясні інгредієнти, що вдвічі більше ніж в традиційних кормах 
для кішок. Тому,  корми ACANA буквально переповнені поживними 
м’ясними протеїнами та жирами. 

2. ЯК БАГАТО СВІЖОГО М’ЯСА? 50% м’ясних інгредієнтів, що 
входять до складу кормів ACANA - свіжі або сирі, сповнені користі 
та смаку. Інша половина - це висушене м’ясо або жири - природне 
концентроване джерело м’ясних протеїнів.

3. ЯК БАГАТО ВИДІВ М’ЯСА? Корми ACANA містять різноманіття 
видів  свіжого м’яса у співвідношенні WholePreyTM, забезпечуючи 
Вашу кішку усіма поживними речовинами та знижуючи потребу у 
додаванні довгого списку синтетичних добавок.

НАШ РЕГІОН.
НАШІ КУХНІ.

НАШІ КОРМИ.
ДОВІРА В УСЬОМУ СВІТІ.

ДАНІЕЛЬ З КОМПАНІЇ «KELTIC SEAFOODS», ПОРТ ХАРДІ, 
БРИТАНСЬКА КОЛУМБІЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК СВІЖОЇ КАМБАЛИ, 

ЯКОМУ МИ ДОВІРЯЄМО.

НАШ РЕГІОН. НАШЕ НАТХНЕННЯ.
Земля, вода і люди, що нас оточують, являються 
джерелом нашого нескінченного натхнення.

Натхненні різноманіттям родючого краю Західної 
Канади, лінія ACANA Regionals містять неперевершені 
інгредієнти, включаючи м’ясо птиці, вирощеної на 
«вільному вигулі», рибу, виловлену на волі, цінні види 
червоного м’яса та дозрілі на сонці овочі та фрукти зі 
степових ферм, холодних північних вод та місцевих 
пасовищ.

Виготовлені у відповідності до наших стандартів 
Біологічної Відповідностітм , на наших відмічених 
нагородами кухнях, формули ACANA Regionals – це 
смачний та корисний спосіб забезпечити силу та 
довголіття Вашого кота.

Ознайомтесь з нашими інгредієнтами, і ми впевнені, що 
вони надихнуть і Вас.

«ЧАС, ПРОВЕДЕНИЙ З КІШ
КОЮ

 НІКОЛИ НЕ БУВАЄ ВИТРАЧЕНИМ ДАРЕМНО» -КОЛЛЕТ|МІЛО З 
САСКАЧЕВАНУ

АНАТОМІЯ ДОМАШНІХ КОТІВ
ТАКА Ж, ЯК У ЇХ ДИКИХ ПРЕДКІВ

МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ЇХ РАЦІОН
ХАРЧУВАННЯ ПОВИННЕ БУТИ ТАКИМ САМИМ

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати (9%), свіже м’ясо індички (9%), свіжий 
лівер курчати (печінка, серце, нирки) (9%), висушене 
м’ясо курчати (8%), висушене м’ясо індички (8%), цільний 
висушений оселедець (8%), цільний зелений горошок, 
цільна червона сочевиця, нут, курячий жир (5%), свіжі 
цільні яйця (4%), свіжий судак (4%), свіжа форель (4%), 
свіжий лівер індички (печінка, серце, нирки) (4%), цільна 
зелена сочевиця, цільна строката квасоля, цільний жовтий 
горошок, жир минтая (2%), в’ялена на сонці люцерна, 
висушені курячі хрящі (1%), висушена ламінарія, свіжий 
гарбуз, свіжий мускатний гарбуз, свіжий пастернак, 
свіжа капуста кале, свіжий шпинат, свіжа зелень гірчиці, 
свіжа зелень ріпи, свіжа морква, свіжі яблука, свіжі груші, 
ліофілізована печінка (куряча та індички) (0,1%), свіжа 
журавлина, свіжа чорниця, корінь цикорію, корінь 
куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтеї, шипшина.
Добавки: холін, цинк, мідь
Природний консервант: вітамін Е. 

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Протеїн (мін.)  37 %
Жир (мін.)  20 %
Зола (мін.)  7 %
Клітковина (макс.)  3 %
Вологість (макс.)  10 %
Кальцій (мін.)  1.5 %
Фосфор (мін.)  1.1 %
Магній (макс.)  0.1 %
Таурин (мін.)  0.15 %
Омега-6/Омега-3 (мін.)  2.9 % / 0.9 %
ДГК/ЕПК (мін.)  0.2 % / 0.2 %

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіжий цільний тихоокеанський оселедець (16%), свіжа 
цільна тихоокеанська сардина (13%), свіжа цільна 
стрілозуба камбала (8%), цільний висушений оселедець 
(8%), висушена тихоокеанська тріска (8%), цільний 
висушений мерланг (8%), цільний зелений горох, цільна 
червона сочевиця, нут, цільна зелена сочевиця, жир минтая 
(6%), свіжий цільний сріблястий хек (4%), свіжий цільний 
морський окунь (4%), цільна строката квасоля, жовтий 
горошок, соняшникова олія холодного віджиму, в’ялена на 
сонці люцерна, висушена ламінарія, свіжий гарбуз, свіжий 
мускатний гарбуз, свіжий пастернак, свіжа капуста кале, 
свіжий шпинат, свіжа зелень гірчиці, свіжа зелень ріпи, 
свіжа морква, яблука, груші, ліофілізована печінка тріски 
(0.1%), свіжа журавлина, свіжа чорниця, корінь цикорію, 
корінь куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, 
корінь алтеї, шипшина. 
Добавки: холін, цинк, мідь, вітамін E, вітамін К.
Природний консервант: вітамін E. 

ІНГРЕДІЄНТИ
Сире м’ясо ягняти (8%), свіжа качка (8%), свіжі цільні яйця 
(8%), висушене м’ясо ягняти (8%), цільний висушений 
оселедець (8%), висушене м’ясо індички (8%), цільний 
зелений горох, цільна червона сочевиця, нут, жир з ягняти 
(6%), свіжа північна щука (5%), сира печінка ягняти (4%), 
свіжий лівер качки (печінка, серце, нирки) (4%), свіже 
м’ясо індички (4%), цільна зелена сочевиця, цільна 
зелена квасоля, цільний жовтий горошок, жир минтая 
(2%), в’ялена на сонці люцерна, висушені хрящі ягняти 
(1%), сирий рубець ягняти (1%), висушена ламінарія, 
свіжий гарбуз, свіжий мускатний гарбуз, свіжий пастернак, 
свіжа капуста кале, свіжий шпинат, свіжа зелень гірчиці, 
свіжа зелень ріпи, свіжа морква, свіжі яблука, свіжі 
груші, ліофілізована печінка (ягняти та качки) (0.1%), 
свіжа журавлина, свіжа чорниця, корінь цикорію, корінь 
куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтеї, шипшина.
Добавки: холін, цинк, мідь.
Природний консервант: вітамін E.

ІНГРЕДІЄНТИ
Свіжа яловичина (8%), сире м’ясо ягняти (8%), свіжа 
свинина (8%), висушена яловичина (8%), висушене м’ясо 
ягняти (7%), висушена свинина (7%), цільний зелений 
горошок, цільна червона сочевиця, нут, яловичий жир 
(6%), свіжа яловича печінка (5%), свіжа печінка свині 
(4%), свіже м’ясо бізона (4%), свіжий судак (4%), свіжа 
зелена сочевиця, свіжа строката квасоля, цільний 
жовтий горошок, жир минтая (2%), свіжі яловичі нирки 
(2%) в’ялена на сонці люцерна, висушені яловичі хрящі 
(1%), сирий рубець ягняти (1%), висушена ламінарія, 
свіжий гарбуз, свіжий мускатний гарбуз, свіжий 
пастернак, свіжа капуста кале, свіжий шпинат, свіжа 
зелень гірчиці, свіжа зелень ріпи, свіжа морква, свіжі 
яблука, свіжі груші, ліофілізована печінка (яловича, 
ягняти, свинина) (0.1%), свіжа журавлина, свіжа чорниця, 
корінь цикорію, корінь куркуми, розторопша, корінь 
лопуха, лаванда, корінь алтеї, шипшина. 
Добавки: холін, цинк, мідь.
Природний консервант: вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Протеїн (мін.)  37 %
Жир (мін.)  20 %
Зола (мін.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  3 %
Вологість (макс.)  10 %
Кальцій (мін.)  1.5 %
Фосфор (мін.)  1.1 %
Магній (макс.)  0.1 %
Таурин (мін.)  0.15 %
Омега-6/Омега-3 (мін.)  2 % / 2.2 %
ДГК/ЕПК (мін.)  1 % / 0.8 %

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Протеїн (мін.)  37 %
Жир (мін.)  20 %
Зола (мін.)  8.5 %
Клітковина (макс.)  3 %
Вологість (макс.)  10 %
Кальцій (мін.)  1.8 %
Фосфор (мін.)  1.4 %
Магній (макс.)  0.1 %
Таурин (мін.)  0.15 %
Омега-6/Омега-3 (мін.) 2.5 % / 1 %
ДГК/ЕПК (мін.)  0.2 % / 0.2 %

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Протеїн (мін.)  37 %
Жир (мін.)  20 %
Зола (мін.)  9 %
Клітковина (макс.)  3 %
Вологість (макс.)  10 %
Кальцій (мін.)  2.1 %
Фосфор (мін.)  1.5 %
Магній (макс.)  1.5 %
Таурин (мін.)  0.15 %
Омега-6/Омега-3 (мін.)  2.2 % / 1 %
ДГК/ЕПК (мін.)  0.2 % / 0.2 %

75% М’ЯСА
½ СВІЖІ М’ЯСНІ ІНГРЕДІЄНТИ
3-5 ВИДІВ СВІЖОГО М’ЯСА
У СПІВВІДНОШЕННІ WHOLEPREY™
ВИСОКОПРОТЕЇНОВІ
МЕНШЕ ВУГЛЕВОДІВ
ЛІОФІЛІЗОВАНІ ВКЛЮЧЕННЯ

ACANA 
REGIONALS 
ВКЛЮЧАЮТЬ

 ДО 75% M’ЯСА|1/2  СВІЖЕ M’ЯСО|W HOLEPREYTM

БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНІTM КАНАДСЬКІ ІНГРЕДІЄНТИ РОКІВ


