
Корми лінії ACANA Singles ідеально підходять для собак з чутливим 
травленням, схильністю до алергії. Це Біологічно Відповіднітм корми для 
собак з єдиним джерелом м’ясних інгредієнтів. Містять 50% м’яса ягняти, 
вирощеного на «вільному вигулі», канадської качки, відбірної свинини або 
тихоокеанської сардини. 

  

WILD 
PRAIRIE
ПТИЦЯ, ВИРОЩЕНА НА«ВІЛЬНОМУ 
ВИГУЛІ», ЦІЛЬНІ ГНІЗДОВІ ЯЙЦЯ ТА 
СВІЖА ПРІСНОВОДНА РИБА

GRASS-FED 
LAMB
НОВОЗЕЛАНДСЬКЕ ЯГНЯ, ВИРОЩЕНЕ
НА «ВІЛЬНОМУ ВИГУЛІ» ТА СВІЖІ 
ОКАНАГАНСКІ ЯБЛУКА

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

FREE-RUN 
DUCK
КАЧКА З ОНТАРІО, ВИРОЩЕНА
НА «ВІЛЬНОМУ ВИГУЛІ», ТА СВІЖІ 
ГРУШІ З ДОЛИНИ ОКАНАГАН

RANCHLANDS
БИЧКИ, ПОРОДИ «ЧОРНИЙ АНГУС», 
ЯГНЯТА «ВІЛЬНОГО ВИГУЛУ», СВИНІ 
ПОРОДИ «ЙОРКШИР» ТА БІЗОНИ

PACIFIC 
PILCHARD
ТИХООКЕАНСЬКА САРДИНА 
ТА ЗЕЛЕНЬ З ДОЛИНИ 
ФРЕЙЗЕР

GRASSLANDS
ЯГНЯ ТА КАЧКА ВИРОЩЕНІ НА
«ВІЛЬНОМУ ВИГУЛІ» ТА 
ПРІСОНОВОДНА РИБА

YORKSHIRE 
PORK
СВІЖА ВІДБІРНА СВИНИНА ТА 
МУСКАТНИЙ ГАРБУЗ

 РОДЖЕР, «CANADIAN RANGELAND BISON», ЛАКОМБ, АЛЬБЕРТА, ПОСТАЧАЛЬНИКИ СВІЖОГО 
М’ЯСА БІЗОНІВ, ВИРОЩЕНИХ НА «ВІЛЬНОМУ ВИГУЛІ» ЯКИМ МИ ДОВІРЯЄМО. 

СТОРМУР ТА ГУТТМУР В ГОНИТВІ ЗА ВІТРОМ.
БЛУ МАУНТІН , ПІВДЕННА ІСЛАНДІЯ.
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35 Г / 40 ШМАТОЧКІВ
92 Г / 105 ШМАТОЧКІВ
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35 Г / 40 ШМАТОЧКІВ
92 Г / 105 ШМАТОЧКІВВСІ ДОМАШНІ СОБАКИ ПОХОДЯТЬ ВІД ОДНОГО ПРЕДКА – СІРОГО ВОВКА.
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340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.4 LB 
6 КГ / 13.2 LB 
11.4 КГ / 25 LB
17 КГ / 37.5 LB
  

Натхненні різноманіттям родючого краю Західної Канади, унікальні корми 
лінії ACANA Regionals на 70% складаються з неперевершених м’ясних інгреді-
єнтів, включаючи м’ясо птиці, вирощеної на «вільному вигулі», цільні гніздові 
яйця, свіжу прісноводну та океанічну рибу та цінні види червоного м’яса.

«Щ
АСТЯ – ЦЕ ХОРТА СОБАКА НА СОНЦІ». – МАРІШ

А ПЕССЛ | ТЕССА З ДЖ
ОРДЖ

ИЇ

ІНГРЕДІЄНТИ
Свіже м’ясо курчати (8%), свіже м’ясо індички (8%), лівер кур-
чати (печінка, серце, нирки) (8%), висушене м’ясо курчати (8%), 
висушене м’ясо індички (8%), висушений цільний оселедець 
(8%), цільний зелений горошок, цільна червона сочевиця, 
цільний нут, свіжі цільні яйця (4%), свіжий судак (4%), свіжа 
форель (4%), курячий жир (4%), свіжий лівер індички (печінка, 
серце, нирки) (3%), цільна зелена сочевиця, цільна квасоля 
строката, цільний жовтий горошок, в’ялена на сонці люцерна, 
жир минтая (2%), клітковина сочевиці, 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 (курчати та індички) 
(0,1%), сіль, свіжа журавлина, свіжа чорниця, корінь цикорію, 
корінь куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтея, плоди шипшини.  Добавки: вітамін Е, цинк, мідь.
Природний консервант: Вітамін Е

ІНГРЕДІЄНТИ
Сире м’ясо ягняти (8%), свіже м’ясо качки (8%), свіжі цільні 
яйця (8%), висушене м’ясо ягняти (8%), цільний висушений 
оселедець (7%), висушене м’ясо індички (7%), цільний зелений 
горошок, цільна червона сочевиця, нут, свіжа північна щука 
(4%), сира печінка ягняти (4%), свіжий лівер качки (печінка, 
серце, нирки) (4%), свіже м’ясо індички (4%), жир ягняти (4%), 
цільна зелена сочевиця, цільна строката квасоля, цільний 
жовтий горошок, в’ялена на сонці люцерна, жир минтая (2%), 
клітковина сочевиці, висушені хрящі ягняти (1%), сирий рубець 
ягняти (1%), висушена ламінарія, свіжий гарбуз, свіжий му-
скатний 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 алтея, 
плоди шипшини.  Добавки: вітамін Е, цинк, мідь. Природний 
консервант: Вітамін Е

ІНГРЕДІЄНТИ
Свіжий цільний тихоокеанський оселедець (14%), свіжа цільна 
сардина (12%), свіжа цільна стрілозуба камбала (8%), вису-
шений оселедець (8%), висушене м’ясо тріски (7%), цільний 
висушений мерланг (7%), цільний зелений горошок, цільна 
червона сочевиця, нут, цільна зелена сочевиця, жир минтая 
(6%), свіжий цільний сріблястий хек (4%), свіжий цільний 
морський окунь(4%), цільна квасоля строката, цільний жов-
тий горошок, в’ялена на сонці люцерна, соняшникова олія 
холодного віджиму, клітковина сочевиці, висушена ламінарія, 
свіжий гарбуз, свіжий мускатний гарбуз, свіжий пастернак, 
свіжа капуста кале, свіжий шпинат, свіжа зелень шпинату, 
свіжа зелень гірчиці, свіжа зелень ріпи, свіжа морква, свіжі 
яблука, свіжі груші, ліофілізована печінка тріски (0,1%), свіжа 
журавлина, свіжа чорниця, корінь цикорію, корінь куркуми, 
розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтея, плоди 
шипшини.  Добавки: вітамін Е, цинк, мідь. Природний кон-
сервант: Вітамін Е

ІНГРЕДІЄНТИ
Свіжа яловичина (8%), сире м’ясо ягняти (7%), свіжа свинина 
(7%), висушене м’ясо ягняти (7%), висушена яловичина (7%), 
висушена свинина (7%), цільний зелений горошок, цільна 
червона сочевиця, нут, яловичий жир (5%), свіжа яловича 
печінка (4%), свіжа печінка свині (4%), свіже м’ясо бізона (4%), 
свіжий судак (4%), цільна зелена сочевиця, цільна квасоля 
строката, цільний жовтий горошок, в’ялена на сонці люцерна, 
свіжі яловичі нирки (2%), жир минтая (2%), клітковина соче-
виці, висушені яловичі хрящі (1%), сирий яловичій рубець 
(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 
та свиняча) (0,1%), свіжа журавлина, свіжа чорниця, корінь 
цикорію, корінь куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, 
корінь алтея, плоди шипшини.  Добавки: вітамін Е, цинк, мідь. 
Природний консервант: Вітамін Е

ІНГРЕДІЄНТИ
Свіжа качка (18%), висушене м’ясо качки (17%), цільний 
зелений горох, цільна червона сочевиця, свіжий лівер 
качки (печінка, серце, нирки) (7%), жир качки (6%), свіжі 
груші (4%), цільні боби гарбанзо, цільна зелена сочевиця, 
цільний жовтий горошок, висушені хрящі качки (2%), кліт-
ковина сочевиці, морські водорості (1,2%) (чисте джерело 
ЕПК та ДГК), свіжий мускатний гарбуз, свіжий гарбуз, 
висушена ламінарія, ліофілізована печінка качки (0,1%), 
сіль журавлина, чорниця, корінь цикорію, корінь куркуми, 
розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтея, шипшина. 
Добавки: вітамін Е, цинк, мідь.
Природний консервант: вітамін Е.

ІНГРЕДІЄНТИ
Свіжа свинина (16%), висушена свинина (16%), зелений 
горошок, червона сочевиця, свіжа свиняча печінка (6%), жир 
з свині (6%), свіжі свинячі нирки (4%), мускатний гарбуз (4%), 
боби гарбанзо, зелена сочевиця, жовтий горох, висушені 
свинячі хрящі (2%), клітковина сочевиці, морські водорості 
(1,2%), цільний гарбуз, висушена ламінарія, ліофілізована 
свиняча печінка (0,1%), сіль, журавлина, чорниця, корінь 
цикорію, корінь куркуми, розторопша, корінь лопуха, квітки 
лаванди, корінь алтея, шипшина.
Добавки: Вітамін Д3, Е, цинк, мідь.
Природний консервант: вітамін Е.

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіжа цільна тихоокеанська сардина (25%), висушена цільна 
сардина (18%), зелений горошок, червона сочевиця, боби 
гарбанзо, жир сардини (7%), капуста кале (1,5%), зелень 
шпинату (1,5%), зелень ріпи (1%), соняшникова олія 
холодного віджиму, клітковина сочевиці, зелена сочевиця, 
жовтий горошок, мускатний гарбуз, гарбуз, висушена 
ламінарія, ліофілізована сардина (0,1%), журавлина, чорниця, 
корінь цикорію, корінь куркуми, розторопша, корінь лопуху, 
лаванда, корінь алтеї, шипшина.
Добавки: вітамін Е, цинк, мідь.
Природний консервант: вітамін Е

ІНГРЕДІЄНТИ

Сире м’ясо ягняти (18%), висушене м’ясо ягняти (18%), 
зелений горох, червона сочевиця, сира печінка ягняти 
(4%), жир ягняти (4%), яблука (4%), боби гарбанзо, зелена 
сочевиця, жовтий горох, сирий рубець ягняти (2%), сирі 
нирки ягняти (2%), висушені хрящі ягняти (2%), клітковина 
сочевиці, морські водорості (1,2%) (чисте джерело ДГК 
та ЕПК), мускатний гарбуз, гарбуз, висушена ламінарія, 
ліофілізована печінка ягняти (0,1%), сіль, журавлина, 
чорниця, корінь цикорію, корінь куркуми, розторопша, 
корінь лопуха, лаванда, корінь алтея, шипшина.
Добавки: вітамін D3, вітамін E, цинк, мідь.
Природний консервант: Вітамін Е

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

ВИСОКИЙ ВМІСТ СВІЖИХ М’ЯСНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
Для збереження всієї поживності та природного смаку 
корму, майже половина м’ясних інгредієнтів у кормах 
АКАНА – це свіже або сире м’ясо.

РІЗНОМАНІТТЯ СВІЖИХ М’ЯСНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
Природний раціон собак вражає нас своєю 
різноманітністю м’яса, тому корми АКАНА 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

Формули АКАНА містять велику кількість цільного м’яса, 
високопоживну печінку, рубець, хрящі та кістковий мозок  
у ідеальному співвідношенні WholePrey™, що забезпечує 
собак усіма поживними речовинами, необхідними для 
відмінної кондиції та здоров’я.

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

Собаки від природи потребують специфічних раціонів, 
тому в  АКАНА міститься велике різноманіття м’ясних 
інгредієнтів, до поїдання яких собаки пристосувались в 
силу свого еволюційного розвитку. 
Ці 5 правил відображають наші принципи 
Біологічної Відповідностітм.
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КОРМІВ НА ОСНОВІ СВІЖОГО  
М’ЯСА, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ 
ПРИРОДНИЙ РАЦІОН СОБАК

Новий клас БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНІTM КАНАДСЬКІ ІНГРЕДІЄНТИ РОКІВ БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНИЙTM ЄДИНЕ ДЖЕРЕЛО М’ЯСНИХ ПРОТЕЇНІВ
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BIOLOGICALLY
APPROPRIATE
КОРМИ ДЛЯ СОБАК ЗІ 

КАНАДСЬКИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

ВІДМІЧЕНІ НАГОРОДАМИ

Свiжих 

REGIONALSHERITAGECLASSICS SINGLES

70% M’ЯСА|1/2  СВІЖЕ M’ЯСО|W HOLEPREYTM 50% M’ЯСА|1/2  СВІЖЕ АБО СИРЕ M’ЯСО|W HOLEPREYTM

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  35 %
Жир (мін.)  17 % 
Зола (макс.)  8 %
Клітковина (макс.)  6 %
Вологість (макс.) 12 % 
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.7 % / 1.2 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2.3 % / 1 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.2 % / 0.2 %
Глюкозамін (мін.)  600 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  800 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  35 %
Жир (мін.)  17 % 
Зола (макс.)  7 %
Клітковина (макс.)  6 %
Вологість (макс.) 12 % 
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.3 % / 1 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2 % / 2 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.9 % / 0.7 %
Глюкозамін (мін.)  700 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  35 %
Жир (мін.)  17 % 
Зола (макс.) 8.5 %
Клітковина (макс.)  6 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.8 % / 1.3 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2 % / 1 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.2 % / 0.2 %
Глюкозамін (мін.)  600 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  800 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  35 %
Жир (мін.)  17 % 
Зола (макс.)  7 %
Клітковина (макс.)  6 %
Вологість (макс.) 12 % 
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.5 % / 1,1 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2.6 % / 0.9 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.2 % / 0.2 %
Глюкозамін (мін.)  700 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  1500 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  31 %
Жир (мін.) 1 15 % 
Зола (макс.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  5 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.3 % / 0.9 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2.2 % / 0.8 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.15 % / 0.1 %
Глюкозамін (мін.)  1200 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  1000 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  31 %
Жир (мін.)  15 % 
Зола (макс.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  5 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.2 % / 0.9 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2.6 % / 0.9 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.15 % / 0.1 %
Глюкозамін (мін.)  600 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  800 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  31 %
Жир (мін.)  15 % 
Зола (макс.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  5 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.1 % / 0.9 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2.5 % / 1.5 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.4 % / 0.3 %
Глюкозамін (мін.)  700 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  31 %
Жир (мін.)  15 % 
Зола (макс.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  5 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій / Фосфор (мін.)  1.5 % / 1.1 %
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  1.8 % / 0.8 %
ДГК /ЕПК (мін.)  0.15 % / 0.1 %
Глюкозамін (мін.)  600 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  800 мг/кг

Т М

співвідношення

GRASS-FED LAMB
М’ЯСО ЯГНЯТИ, ВИРОЩЕНОГО НА ПАСОВИЩІ ТА ЯБЛУКА СОРТУ РЕД ДЕЛІШЕС

ІНГРЕДІЄНТИ: Печінка ягняти (свіжа або сира, 
30%), м’ясо ягняти (свіже або сире, 30%), свіжі 
яблука (20%), рубець ягняти (свіжий або сирий, 
19.5%), корінь цикорію, розторопша, корінь лопуха, 
лаванда, корінь алтея.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ: Протеїн 40%, жир 40%, 
клітковина 3%, вологість 5%.

YORKSHIRE PORK
СВІЖА ВІДБІРНА СВИНИНА ТА МУСКАТНИЙ ГАРБУЗ

ІНГРЕДІЄНТИ: Свіжа свиняча печінка  (50%), свіжа 
свинина (30%), мускатний гарбуз (19.5%), корінь 
цикорію, розторопша, корінь лопуха, лаванда, 
корінь алтея.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ: Протеїн 37%, жир 43%, 
клітковина 3%, вологість 5%.

FREE-RUN DUCK
СВІЖЕ М’ЯСО КАЧКИ ТА ГРУШІ СОРТУ БАРТЛЕТТ

ІНГРЕДІЄНТИ: Свіже м’ясо качки (45%), свіжа 
печінка качки (35%), свіжі груші (19.5%), корінь 
цикорію, розторопша, корінь лопуха, лаванда, 
корінь алтея.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ: Протеїн 40%, жир 40%, 
клітковина 3%, вологість 5%.

PACIFIC  PILCHARD
КАНАДСЬКА САРДИНА, ВИЛОВЛЕНА В ОКЕАНІ ТА ЗЕЛЕНЬ З ДОЛИНИ ФРАЙЗЕР

ІНГРЕДІЄНТИ: Свіжа тихоокеанська сардина 
(80%), капуста Кале (19.5%), свіжа ламінарія, корінь 
цикорію, розторопша, корінь лопуха, лаванда, 
корінь алтея.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ: Протеїн 50%, жир 30%, 
клітковина 3%, вологість 5%.

Ласощі ACANA Singles виготовляються з тих самих свіжих м’ясних інгредієнтів: ягняти, 
качки, свинини та сардини, що і наші корми лінії Singles з обмеженим джерелом інгредієнтів. 
Проходять процес ліофілізації, щоб повністю зберегти всю їх природну користь та смак. 



МІКА ТА НАНУК НА РАНКОВІЙ ПРОБІЖЦІ В ТУНДРІ. РАНКІН-ІНЛЕТ, НУНАВУТ.

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 LB 

@APGUA 

FOLLOW US ONLINE

11.4 КГ / 25 LB
17 КГ / 37.5 LB

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 LB 

ОБШИРНІ РОДЮЧІ ЗЕМЛІ КАНАДИ - ДЖЕРЕЛО НАШОГО НАТХНЕННЯ ТА СВІЖИХ КАНАДСЬКИХ ІНГРЕДІЄНТІВ.

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 і ми 
НЕ виготовляємо корми для інших компаній. 

БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНИЙ™  

СВІЖІ КАНАДСЬКІ ІНГРЕДІЄНТИ

БЕЗ АУТСОРСИНГУ

WILD      
COAST
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ОСЕЛЕДЕЦЬ, 
СТРІЛОЗУБА КАМБАЛА ТА 
СРІБЛЯСТИЙ ХЕК

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 LB 
17 КГ / 37.5 LB

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 L
17 КГ / 37.5 LB

Лінія оригінальних Біологічно Відповіднихтм кормів для собак 
всіх порід і стадій життя. Формули Heritage містять 60-75% 
м’яса, включаючи м’ясо курчат, цільні гніздові яйця і камбалу, 
виловлену в природі, що продовжує нашу традицію виготов-
лення кормів зі свіжих канадських інгредієнтів. 

ДЖОН, КОМПАНІЯ “ FRESHWATER FISH COMPANY”, ВІННІПЕГ, МАНІТОБА, КАНАДА. ПОСТАЧАЛЬНИК 
ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ, ЯКОМУ МИ ДОВІРЯЄМО.

ЧИСТІ ВОДИ ТИХОГО ОКЕАНУ, ПОБЛИЗУ КАНАДИ - ЦЕ ДЖЕРЕЛО НАШОГО НАТХНЕННЯ ТА СВІЖИХ 
КАНАДСЬКИХ ІНГРЕДІЄНТІВ. 

ACANA.COM

Сповнені користі, для повноцінного харчування Вашого вихован-
ця, формули лінії ACANA Classics містять 50% м’яса, включаючи 
свіже м’ясо курчат, індички та цільні яйця, зі степових ферм, свіжі 
види червоного м’яса з канадських пасовищ чи рибу, виловлену в 
Тихому Океані, біля берегів о. Ванкувер. 

ЛІОФІЛІЗОВАНІ ІНГРЕДІЄНТИ
ПРИРОДНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ СМАК ТА АРОМАТ

ACANA CLASSICS 
Сповнені користі, для повноцінного харчування Вашого 
вихованця, формули лінії ACANA Classics містять 50% м’яса, 
включаючи свіже м’ясо курчат, індички та цільні яйця, зі 
степових ферм, свіжі види червоного м’яса з канадських 
пасовищ чи рибу, виловлену в Тихому Океані, біля берегів 
о. Ванкувер. 

ACANA HERITAGE
Лінія оригінальних Біологічно Відповіднихтм кормів для собак 
всіх порід і стадій життя. Формули Heritage містять 60-75% 
м’яса, включаючи м’ясо курчат, цільні гніздові яйця і камбалу, 
виловлену в природі, що продовжує нашу традицію виготов-
лення кормів зі свіжих канадських інгредієнтів. 

ACANA REGIONALS
Натхненні різноманіттям родючого краю Західної Канади, 
унікальні корми лінії ACANA Regionals на 70% складаються з 
неперевершених м’ясних інгредієнтів, включаючи м’ясо пти-
ці, вирощеної на «вільному вигулі», цільні гніздові яйця, свіжу 
прісноводну та океанічну рибу та цінні види червоного м’яса. 

ACANA SINGLES
Корми лінії ACANA Singles ідеально підходять для собак з 
чутливим травленням, схильністю до алергії. Це Біологіч-
но Відповіднітм корми для собак з єдиним джерелом м’ясних 
інгредієнтів. Містять 50% м’яса ягняти, вирощеного на 
«вільному вигулі», канадської качки, відбірної свинини або 
тихоокеанської сардини. 

ОБЕРІТЬ 

ACANA
ДЛЯ СВОГО СОБАКИ

Правильну 

ВИГОТОВЛЕНІ НА НАШИХ ВІДЗНАЧЕНИХ НАГОРОДАМИ КУХ-
НЯХ З НАЙКРАЩИХ КАНАДСЬКИХ ІНГРЕДІЄНТІВ, ВСІ ЧОТИРИ 
УНІКАЛЬНІ ЛІНІЇ КОРМІВ АКАНА ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ 
БІОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІТМ ТА СТВОРЕНІ  ТАК, ЩОБ ПОВНІ-
СТЮ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОЖИВНІ ПОТРЕБИ СОБАК.

ІНГРЕДІЄНТИ

Висушене м’ясо курчати (25%), подрібнений овес (23%), 
свіже м’ясо курчати(5%), свіжий лівер курчати (печінка, 
серце, нирки) (5%), червона сочевиця, зелений горох, зелена 
сочевиця, свіже м’ясо індички(4%), свіжі цільні яйця (4%), 
курячий жир (4%), боби гарбанзо, жовтий горох, цільний овес, 
жир з оселедця (3%), в’ялена на сонці люцерна, клітковина 
сочевиці, висушена ламінарія, гарбуз, мускатний гарбуз, 
пастернак, капуста кале, шпинат, морква, яблука, груші, 
ліофілізована печінка курчати (0,1%), сіль, журавлина, 
чорниця, корінь цикорію, корінь куркуми, розторопша, корінь 
лопуха, лаванда, корінь алтея, шипшина.
Добавки: Вітамін А, Д3, Е, В5, холін, цинк.
Природний консервант: вітамін Е.

ІНГРЕДІЄНТИ

Висушене м’ясо оселедця (24%), подрібнений овес (23%), 
свіжий цільний оселедець(10%), свіжа цільна камбала (6%), 
жир з оселедця (6%), олія каноли холодного віджиму, свіжий 
цільний сріблястий хек (4%), червона сочевиця, зелений 
горошок, зелена сочевиця, боби гарбанзо, жовтий горошок, 
цільний овес, в’ялена на сонці люцерна, клітковина сочевиці, 
висушена ламінарія, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, 
капуста кале, шпинат, морква, яблука, груші, ліофілізований 
оселедець (0,1%), журавлина, чорниця, корінь цикорію, 
корінь куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтея, шипшина.
Добавки: вітамін Е, В5, холін, цинк, мідь.
Природний консервант: Вітамін Е.

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (16%), висушене м’ясо курчати 
(15%), висушене м’ясо індички (14%), червона сочевиця, 
зелений горошок, лівер (печінка, серце, нирки) (4%), 
висушене м’ясо оселедця (4%),  клітковина горошку, свіжі 
цільні яйця (4%), свіже м’ясо камбали без кісток (4%), жир з 
оселедця (2%), в’ялена люцерна (2%), квасоля (2%), зелена 
сочевиця, жовтий горошок, курячий жир (1%), свіжі курячі 
хрящі (1%), висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, 
пастернак, капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень 
ріпи, морква, яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, 
ліофілізована печінка індички, журавлина, чорниця, корінь 
цикорію, куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтеї, плоди шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів 
Enterococcus faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (16%), висушене м’ясо 
курчати (16%), висушене м’ясо індички (14%), червона 
сочевиця, курячий жир (7%), зелений горошок (5%), лівер 
(печінка, серце, нирки) (4%), висушене м’ясо оселедця 
(4%), жир з оселедця (4%), свіжі цільні яйця (4%), свіже 
м’ясо камбали без кісток (4%), в’ялена люцерна, квасоля, 
зелена сочевиця, жовтий горошок, свіжі курячі хрящі (2%), 
висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, 
капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень ріпи, морква, 
яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, ліофілізована 
печінка індички, журавлина, чорниця, корінь цикорію, 
куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, 
плоди шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів 
Enterococcus faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (16%), висушене м’ясо курчати 
(14%), висушене м’ясо індички (14%), червона сочевиця, 
зелений горошок, клітковина горошку, лівер (печінка, серце, 
нирки) (5%), висушене м’ясо оселедця (5%), свіжі цільні яйця 
(4%), свіже м’ясо камбали без кісток (4%), в’ялена люцерна 
(4%), квасоля (4%), зелена сочевиця, жовтий горошок, 
курячий жир (1%), жир з оселедця (1%), свіжі курячі хрящі 
(1%), висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, 
капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень ріпи, морква, 
яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, ліофілізована 
печінка індички, журавлина, чорниця, корінь цикорію, куркума, 
розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, плоди 
шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів Enterococcus 
faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

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

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

БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНІTM КОРМИ CLASSICS РОКІВ БІОЛОГІЧНО ВІДПОВІДНІTM КОРМИ HERITAGE РОКІВ

PRAIRIE 
POULTRY
КУРЧАТА ТА ІНДИЧКА, ВИРОЩЕНІ 
НА «ВІЛЬНОМУ ВИГУЛІ» ТА ЦІЛЬНІ 
ГНІЗДОВІ ЯЙЦЯ

50% M’ЯСА|1/3  СВІЖЕ АБО СИРЕ M’ЯСО|W HOLEPREYTM  ДО 75% M’ЯСА|1/3  СВІЖЕ M’ЯСО|W HOLEPREYTM
співвідношенняспіввідношення

PUPPY SMALL
BREED
ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ МАЛИХ ПОРІД 
(ВАГА ДОРОСЛОЇ СОБАКИ ДО 9 КГ)

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (16%), висушене м’ясо курчати 
(13%), висушене м’ясо індички (12%), червона сочевиця, 
зелений горошок, лівер (печінка, серце, нирки) (7%), курячий 
жир (7%), свіжі цільні яйця (4%), свіже м’ясо камбали без 
кісток (4%), висушене м’ясо оселедця (3%), жир з оселедця 
(2%), в’ялена люцерна (2%), зелена сочевиця, квасоля (2%), 
жовтий горошок, клітковина горошку, свіжі курячі хрящі (2%), 
висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, 
капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень ріпи, морква, 
яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, ліофілізована 
печінка індички, журавлина, чорниця, корінь цикорію, куркума, 
розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, плоди 
шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів Enterococcus 
faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)   33 % 
Жир (мін.)  20 % 
Клітковина (макс.)  5 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.)  7 % 
Кальцій/ Фосфор (мін.)  1.5 % / 1.1 %  
Омега-6 / Омега-3 (мін.)  2.7 %  / 1 %  
ДГК /ЕПК (мін.)  0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.)  1400 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

PUPPY & 
JUNIOR
ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ СЕРЕДНІХ ПОРІД (ВАГА 
ДОРОСЛОЇ СОБАКИ ВІД 9 ДО 25 КГ)

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 LB 
17 КГ / 37.5 LB

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (16%), висушене м’ясо курчати 
(13%), висушене м’ясо індички (13%), червона сочевиця, 
зелений горошок, лівер (печінка, серце, нирки) (6%), курячий 
жир (6%), свіжі цільні яйця (4%), свіже м’ясо камбали без 
кісток (4%), висушене м’ясо оселедця (3%), жир з оселедця 
(3%), в’ялена люцерна (2%), зелена сочевиця, квасоля (2%), 
жовтий горошок, клітковина горошку, свіжі курячі хрящі (2%), 
висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, 
капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень ріпи, морква, 
яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, ліофілізована 
печінка індички, журавлина, чорниця, корінь цикорію, куркума, 
розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, плоди 
шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів Enterococcus 
faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 33 % 
Жир (мін.) 20 % 
Клітковина (макс.) 5 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій / Фосфор (мін.) 1.5 % /1.1 %
Омега-6 /Омега-3 (мін.) 2.7 % / 1 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.) 1400 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

PUPPY LARGE
BREED
ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ВЕЛИКИХ ПОРІД (ВАГА 
ДОРОСЛОЇ СОБАКИ ПОНАД 25 КГ)

11.4 КГ / 25 LB 
17 КГ / 37.5 LB

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (16%), висушене м’ясо 
курчати (15%), висушене м’ясо індички (14%), червона 
сочевиця, зелений горошок, лівер (печінка, серце, нирки) 
(6%), висушене м’ясо оселедця (4%), свіжі цільні яйця (4%), 
свіже м’ясо камбали без кісток (4%), жир з оселедця (3%), 
в’ялена люцерна (2%), квасоля (2%), зелена сочевиця, жовтий 
горошок, клітковина горошку, курячий жир (2%), свіжі курячі 
хрящі (2%), висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, 
пастернак, капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень 
ріпи, морква, яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, 
ліофілізована печінка індички, журавлина, чорниця, корінь 
цикорію, куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтеї, плоди шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів 
Enterococcus faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 33 % 
Жир (мін.) 15 %
Клітковина (макс.) 6 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 %
Кальцій / Фосфор (мін.) 1.4 % / 1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.4 % / 1.2 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.4 % / 0.4 % 
Глюкозамін (мін.) 1400 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  29%
Жир (мін.)  17%
Зола (макс.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  5 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій/Фосфор (мін.)  1.3 %/1 %
Омега-6/Омега-3 (мін.)  2.6 %/0.5 %
ДГК/ЕПК (мін.)  0.1 %/0.1 %
Глюкозамін (мін.)  1200 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  29 %
Жир (мін.)  17 %
Зола (макс.)  7.5 %
Клітковина (макс.)  5 %
Вологість (макс.) 12 %
Кальцій/Фосфор (мін.)  1.1 %/0.9 %
Омега-6/Омега-3 (мін.) 2.4 %/1.4 %
ДГК/ЕПК (мін.)  0.4 %/0.3 %
Глюкозамін (мін.)  700 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 35 % 
Жир (мін.) 11 % 
Клітковина (макс.) 8 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій / Фосфор (мін.) 1.7 % /1.1 % 
Омега-6 / Омега-3  (мін.)  2.2 % /0.9 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.) 1500 мг/кг 
Хондроїтин (мін.)  1000 мг/кг

ADULT SMALL
BREED
ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК МАЛИХ ПОРІД
(СТАРШЕ 1 РОКУ)

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (12%), висушене м’ясо курчати 
(12%), висушене м’ясо індички (12%), червона сочевиця, 
зелений горошок, квасоля, курячий жир (5%), лівер (печінка, 
серце, нирки) (4%), висушене м’ясо оселедця (4%), свіжі 
цільні яйця (4%), свіже м’ясо камбали без кісток (4%), жир 
з оселедця (2%), в’ялена люцерна (2%), зелена сочевиця 
(2%), жовтий горошок, клітковина горошку, свіжі курячі 
хрящі (1%), висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, 
пастернак, капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень 
ріпи, морква, яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, 
ліофілізована печінка індички, журавлина, чорниця, корінь 
цикорію, куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтеї, плоди шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів 
Enterococcus faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  31 % 
Жир (мін.) 17 % 
Клітковина (макс.) 5 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій / Фосфор (мін.) 1.4 % /1.1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.6 % /1 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.) 1400 мг/кг
Хондроїтин (мін.) 900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 33 % 
Жир (мін.) 14 % 
Клітковина (макс.) 6 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій / Фосфор (мін.) 1.5 % /1.1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.2 % / 1 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.) 1500 мг/кг 
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.)  35 % 
Жир (мін.) 22 % 
Клітковина (макс.) 5 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 8 % 
Кальцій / Фосфор  (мін.) 1.7 %/1.1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.7 % /1.2 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.4 % / 0.4 % 
Глюкозамін (мін.) 1400 мг/кг 
Хондроїтин (мін.)  1000 мг/кг

COBB CHICKEN 
& GREENS
ДЛЯ СОБАК УСІХ ПОРІД І СТАДІЙ 
ЖИТТЯ

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 LB 
17 КГ / 37.5 LB

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (11%), висушене м’ясо 
курчати (10%), висушене м’ясо індички (10%), червона 
сочевиця, зелений горошок (9%), квасоля (8%), лівер 
(печінка, серце, нирки) (6%), висушене м’ясо оселедця 
(5%), курячий жир (5%), зелена сочевиця (5%), жовтий 
горошок(4%), свіжі цільні яйця (4%), свіже м’ясо камбали 
без кісток (4%), жир з оселедця (3%), в’ялена люцерна 
(3%), клітковина горошку, свіжі курячі хрящі (2%), висушені 
водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, капуста 
Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень ріпи, морква, 
яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, ліофілізована 
печінка індички, журавлина, чорниця, корінь цикорію, 
куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, 
плоди шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів 
Enterococcus faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 29 % 
Жир (мін.) 17 % 
Клітковина (макс.) 5 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій /Фосфор (мін.) 1.3 % /1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.6 %/1 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.) 1200 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

SENIOR 
DOG
ДЛЯ СОБАК ВСІХ ПОРІД ВІД 
7 РОКІВ І СТАРШЕ

SPORT & 
AGILITY
ДЛЯ АКТИВНИХ СОБАК 

LIGHT &  
FIT
ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК З 
НАДМІРНОЮ ВАГОЮ СТАРШЕ 1 РОКУ

11.4 КГ / 25 LB
17 КГ / 37.5 LB

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (13%), висушене м’ясо курчати 
(12%), висушене м’ясо індички (11%), червона сочевиця, 
зелений горошок (8%), квасоля, лівер (печінка, серце, нирки) 
(4%), висушене м’ясо оселедця (4%), свіжі цільні яйця (4%), 
свіже м’ясо камбали без кісток (4%), жир з оселедця (3%), 
курячий жир (3%), в’ялена люцерна, зелена сочевиця, 
жовтий горошок, клітковина горошку, свіжі курячі хрящі 
(2%), висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, пастернак, 
капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень ріпи, морква, 
яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, ліофілізована 
печінка індички, журавлина, чорниця, корінь цикорію, куркума, 
розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, плоди 
шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів Enterococcus 
faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 31 % 
Жир (мін.) 15 % 
Клітковина (макс.)  6 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій / Фосфор (мін.) 1.4 % / 1.1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.4 % / 1.2 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.4 % / 0.4 % 
Глюкозамін (мін.) 1500 мг/кг 
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

ADULT LARGE 
BREED
ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК ВЕЛИКИХ 
ПОРІД, ПОНАД 25 КГ

ADULT DOG
ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК 

ІНГРЕДІЄНТИ

Свіже м’ясо курчати без кісток (11%), висушене м’ясо курчати 
(10%), висушене м’ясо індички (10%), червона сочевиця, 
зелений горошок (9%), квасоля (8%), лівер (печінка, серце, 
нирки) (6%), висушене м’ясо оселедця (5%), курячий жир (5%), 
зелена сочевиця (5%), жовтий горошок(4%), свіжі цільні яйця 
(4%), свіже м’ясо камбали без кісток (4%), жир з оселедця 
(3%), в’ялена люцерна (3%), клітковина горошку, свіжі курячі 
хрящі (2%), висушені водорості, гарбуз, мускатний гарбуз, 
пастернак, капуста Кале, шпинат, зелень гірчиці, зелень 
ріпи, морква, яблука, груші, ліофілізована куряча печінка, 
ліофілізована печінка індички, журавлина, чорниця, корінь 
цикорію, куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь 
алтеї, плоди шипшини, пробіотики (культури мікроорганізмів 
Enterococcus faecium), цинку протеїнат, вітамін Е.

ГАРАНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
Протеїн (мін.) 29 % 
Жир (мін.) 17 % 
Клітковина (макс.) 5 % 
Вологість (макс.) 12 %
Зола (макс.) 7 % 
Кальцій /Фосфор (мін.) 1.3 % /1 % 
Омега-6 / Омега-3 (мін.) 2.6 %/1 % 
ДГК /ЕПК (мін.) 0.3 % / 0.3 % 
Глюкозамін (мін.) 1200 мг/кг
Хондроїтин (мін.)  900 мг/кг

340 Г / 12 OZ 
2 КГ / 4.5 LB 
6 КГ / 13 LB 
11.4 КГ / 25 LB
17 КГ / 37.5 LB


