...laimingai
katei!

Mityba pagal sistemą
Mes nuolat siekiame, kad katės būtų laimingos bei
gautų maistą, atitinkantį jų fiziologinius poreikius.
Visi mūsų produktai yra sukurti, remiantis naujausiais
mitybos mokslo tyrimais. Aukščiausią mūsų gaminių
kokybę garantuoja nešališka kokybės kontrolės sistema
bei tarptautinis pripažinimas.
MONTANUS produktai stipriai prisideda prie Jūsų
katės sveikatos. Maistas, dėl kruopščiai atrinktų žaliavų,
užtikrina optimalius mitybos poreikius.
Feeding a balanced, complete food provides your cat
with all essential nutrients.
Maitinant katę subalansuotu, visaverčiu maistu, ji yra
aprūpinama visomis būtinomis maistinėmis medžiagomis. Todėl šerdami MONTANUS maistą, prisidedate
prie Jūsų katės sveikatingumo. Tai Jums garantuoja 60
metų BERGOPHOR, kaip gyvūnų mitybos specialisto,
patikima reputacija.
Paukštiena:
Skani, aukštos maistinės vertės paukštiena.
Kilmės šalis Vokietija.
Žuvis/Žuvų taukai:
Aprūpina omega-3 riebiosiomis rūgštimis,
kurios yra svarbios odai ir kailiui.
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Mėsos miltai:
Gerai virškinami gyvuliniai baltymai yra
natūralus maistinių medžiagų šaltinis. Sudėtyje
yra vertingų amino ir nepakeičiamųjų riebiųjų rūgščių.
Švelnus gamybos procesas garantuoja aukštą kokybę.
Kiaušiniai:
Biologiškai vertingas baltymų šaltinis. Sudėtyje
yra aukštos kokybės nepakeičiamųjų riebiųjų rūgščių.
Gyvuliniai riebalai:
Aprūpina svarbiais energijos elementais ir
nepakeičiamomis riebiosiomis rūgštimis.
Ryžiai/kukurūzai:
Labai lengvai virškinami, angliavandenių
šaltinis be glitimo.
Bulvės:
Aprūpina lengvai pasisavinamais angliavandeniais. Be glitimo.
Kvietiniai miltai:
Aprūpina lengvai pasisavinama energija.
Kviečiai:
Maistinės skaidulos palaiko sveiką žarnyno
funkciją ir sukuria sotumo jausmą.
Mielės (sausos):
Natūralūs vitaminai, palaikantys
imuninę sistemą.
Sėmenys:
Aprūpina vertingu sėmenų aliejumi,
kuris sudėtyje turi omega-3 ir omega-6
riebiųjų rūgščių.
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sensitive
cats

MONTANUS sensitive cats yra super premium klasės
visavertis nealergizuojantis, natūralus maistas su puikiai
virškinama paukštiena ir ryžiais.
Šėrimo rekomendacijos:
Svoris (kg)

Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

3

50 - 55

4

60 - 65

5

65 - 75

6

70 - 80

7

80 - 95

Esant didesniam aktyvumui, galima atitinkamai padidinti dienos normą.

Visavertis maistas suaugusioms katėms
Analitiniai rodikliai:
32,0% žalieji baltymai, 15,5% žalieji riebalai, 2,5% žalioji ląsteliena,
6,5% žalieji pelenai, 1,3% kalcis, 1,05% fosforas.
Mitybiniai priedai 1 kg:
17.000 IU vitaminas A, 1.500 IU vitaminas D3, 150 mg vitaminas E,
10 mg varis (vario-II-sulfatas, pentahidratas), 30 mg cinko oksidas, 40 mg cinko chelatas (iš amino rūgščių hidrato), 2 mg jodas (hidratuotas kalcio jodas),
0,2 mg selenas (natrio selenitas), 1,300 mg taurinas
Technologiniai priedai: antioksidantai.
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Gerai subalansuotas gyvybingumo
palaikymo kompleksas
Optimalus svarbių vitaminų ir mitybinių medžiagų
kiekis, sklandi medžiagų apykaita dėl puikiai subalansuoto baltymų ir energijos santykio.
Geras virškinamumas
Ypatingai lengvai virškinamas dėka ryžių, kurie aprūpina
angliavandeniais ir ląsteliena. Patvari tekstūra.
Ląstelių apsauga
Vitaminas E ir selenas yra aktyvieji antioksidantai,
kurie apsaugo ląsteles.
Stiprūs dantys
Lengvai pasisavinami kalcis, fosforas ir vitaminas D3
stiprina dantis.
Gero skonio faktorius
Idealių gabalėlių struktūra, vertingos rinktinės žaliavos
ir švelnus gamybos procesas užtikrina gerą skonį.
Sudėtis:
Vištienos mėsos miltai (min. 15%), miežiai, kukurūzai, kviečiai, gyvuliniai
riebalai, mėsos miltai, kepenų miltai, ryžiai (min. 4%), spirgučių miltai,
hidrolizuoti baltymai, žuvies miltai, kviečių miltai, sėmenys (min. 1%),
kukurūzų glitimo miltai, celiuliozės milteliai, kiaušinių miltai, sausos mielės,
žuvų taukai, kalio chloridas.
Pakuotė: 3 kg

Kokybė, saugumas, patikimumas.
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cats
MONTANUS cats yra subalansuotas visavertis nealergizuojantis, natūralus maistas suaugusioms bet kokio
amžiaus katėms.
Šėrimo rekomendacijos:
Svoris (kg)

Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

2

45

3

60

4

70

5

80

6

95

7

105

8

115

9

120

10
130normą.
Esant didesniam aktyvumui,
galima atitinkamai padidinti dienos

Mažiems kačiukams: maitinti mažais kiekiais 4 kertus per dieną (išmirkant
piene). Katei augant didinti maisto kiekį atsižvelgiant į šėrimo rekomendacijas.
Analitiniai rodikliai: 30,0% žalieji baltymai, 9,0% žalieji riebalai,
2,5% žalioji ląsteliena, 6,2% žalieji pelenai, 1,3% kalcis, 1,0% fosforas.
Mitybiniai priedai 1 kg:
15.000 IU vitaminas A, 1.500 IU vitaminas D3, 150 mg vitaminas E,
10 mg varis (vario-II-sulfatas, pentahidratas), 65 mg cinko oksidas,
2 mg jodas (hidratuotas kalcio jodas), 0,2 mg selenas
(natrio selenitas), 1,000 mg taurinas.
Technologiniai priedai: antioksidantai.
Sensoriniai priedai: dažikliai.
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bet kokio amžiaus katėms
Gero skonio faktorius
Labai skanūs gabaliukai dėka rinktinių žaliavų ir
švelnaus gamybos proceso.
Geras virškinamumas
Ypatingai lengvai virškinamas dėka ryžių, kurie aprūpina angliavandeniais ir ląsteliena. Patvari tekstūra.
Stiprūs dantys
Lengvai pasisavinami kalcis, fosforas ir vitaminas D3
stiprina dantis.
Ląstelių apsauga
Vitaminas E ir selenas yra aktyvieji antioksidantai,
kurie apsaugo ląsteles.
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia kailiui blizgesio ir
švelnumo odai.
Sudėtis:
Kviečiai, kviečių miltai, paukštienos miltai (min. 12,5 %), kukurūzai,
mėsos miltai, miežiai, kviečių atsijos, taukai, gyvuliniai riebalai,
žuvies miltai (min. 1,5 %), hidrolizuoti baltymai, natrio chloridas, kalio
chloridas.
Pakuotė: 10 kg

Kokybė, saugumas, patikimumas.
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Kokybė, saugumas, patikimumas.
Nuolatinė nepriklausoma
kontrolė pagal
DIN EN ISO 9001

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. +49 9221 806-0 · Fax +49 9221 806-188

www.bergophor.de

www.hohburg-mineralfutter.de

Oficialus atstovas Lietuvoje:

UAB FARMO
Tel. 8 674 38989
El. paštas info@farmo.lt

www.farmo.lt

140916

www.montanus.lt
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