
ЕКСTРУДИРАНИ ХРАНИ ЗА КУЧЕТА И КОТКИ, 

 

 ПРОИЗВОДИТЕЛ :  Ф.”ТЕКРО”  ООД  – ЧЕХИЯ.  

 ОФИЦИАЛЕН   ВНОСИТЕЛ   ЗА  БЪЛГАРИЯ:  Ф.”ЛЕКООМ” АД, СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСИ”,  № 73 

 

1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ХРАНИ / PremiumPlus и Super Premium/- серия 

EMINENT 

                                Обща характеристика 

Екструдираните храни „EMINENT” са нова серия висококачествени професионални 
храни за кучета и котки, изготвени по специални рецепти, прецизно адаптирани към 
изискванията за възраст, породност и физиологично състояние. 

              

     

Основни характеристики: 

Висококачествени суровини / пиле, риба или агнешко/, без компромиси в рецептата 

Вкусни гранули, лесно смилаеми и  високо усвоими от организма на животните  

Специални добавки, съобразени с  възраст и  порода, осигуряват отлично здраве и 
дълголетие /хелатни форми на микроелементи /по-лесно смилаеми/, ленено семе, 
хондроитин, глюкозамин, таурин, Л-карнитин, Юка и др. 

Ориз, кокосово масло, цвекло, FOS и MOS с положително влияние върху 
храносмилането 

Лесно за предлагане  храни: - за подрастващи, бременни и лактиращи  кучета до 35 
кг.ж.т или над 35 кг., - за зрели кучета до 35 кг. или над 35.кг, - за стари и дебели 
кучета, - за алергични кучета, - за високо натоварени кучета, - за ловни кучета и др.   

Храните Eminent  са разработени в сътрудничество с ветеринарните 
лекари. Рецептите са с високо съдържание на животински протеини и са внимателно 
проектирани за изхранване на животните, доставят достатъчно енергия и подържа в 
перфектно състояние животните. Сред специалните надбавки включват Yucca, таурин, 
FOS, MOS, хондроитин, глюкозамин, ленено семе , L-карнитин, таурин, хелатни 
съединения на избрани микроелементи и др. 

ВНИМАНИЕ! 

http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-puppy
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-puppy
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-adult-mini
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-adult-mini
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-maxi-junior
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-maxi-junior
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-senior-light
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-senior-light
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-sensitive
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/premiova-krmiva/eminent-sensitive
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-kocky/premiova-krmiva/eminent-adult-cat-salmon
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-kocky/premiova-krmiva/eminent-adult-cat-salmon
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-kocky/premiova-krmiva/eminent-kitten


От месец Май 2014 г. всички храни от серията Eminent  

ще бъдат с   нов дизайн на опаковките, с подобрени вкусови качества, с допълнителни 

добавки, вкл. FOS, MOS и с три щама пробиотици. Още: 

- съвременен матов дизайн с метални елементи  

- с повишен здравина на опаковката 

- малките опаковки по 2 кг. за котки и по 3 кг. за кучета – сега без цип. Големи 

опаковки: за котки – по 10 кг. , за кучета – по 15 кг. 

- с нов текст върху опаковката, който ще отразява използваните суровини  

/ суровините от животински произход ще са указани най-отпред/ 

- на опаковката ще са посочени високото съдържанието на животинските 

белтъчини 

- на опаковката ще са преизчислени птичето и агнешкото брашно в сурово месо  

/ напр. Е. Puppy 31/17 - 310 г. пиллешко брашно в 1000 г. от храната  е равно на 1240 г. 

сурово пилешко месо/ 

При храните за кучета -  EMINENT DOG FOOD 

РЕЦЕПТУРА: 

- основният суровинен състав остава непроменен, но ще са подобрени вкусовите 

качества на храните и ще са добавени няколко вещества със специфично действие: 

1. ПОДОБРЕНИ ВКУСОВИ КАЧЕСТВА 

- увеличен дял на хидролизиран черен дроб 

2. ДОБАВЕНИ ВЕЩЕСТВА СЪС СПЕЦИФИЧНО ДЕЙСТВИЕ 

А/ FOS, MOS,  плюс уникално съчетание на три пробиотика – щамове Ldctobacillus, 

Bacillus  и  Enterococcus. 

- подпомагат работата на храносмилателната сестема и осигуряват блестяща 

козина 

- укрепват имунната система 

- FMP SISTEM: специален комплекс пробиотични култури, заедно с MOS  и FOS 

осигуряват оптимално храносмилане и в съчетание с другите избрани добавки 

поддържат Вашето куче в превъзходна форма. 

Б/ Хидролизиран птичи дроб 

- високо усвоим белтък 

- не предизвиква хранителни и други алергични реакции 

В/ Бета-глюкани 

- уникални природни полизахариди 

- осигуряват оптимална стимулация на имунната система за борба с микроорганизми 

и паразити 

- антиоксиданти 

- поддържа кръвообразуването 

-  снижава нивото на холестерола в кръвта и оптималното ниво на кръвната захар  

Г/ Хидролизирано птиче брашно /касае само E. Sensitiv/ 

- много високо усвоими протеини 

- не предизвикват алергични реакции 

При храните за котки -EMINENT CAT FOOD 

РЕЦЕПТУРА 

Всичко, посочено по-горе за храните EMINENT за кучета важи и за котешките храни,   

ПЛЮС  следните добавки: 

А/ Yucca Schidigera 

- сега и в храната за котенца 

- намалява миризмата на фекалиите 

- подкрепя имунитета и осигурава детоксикацията на организма 



- подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества 

Б/ Червена боровинка 

- предпазва образуването на камъни в пикочния мехур и предпазва пикочните пътища 

от инфекции 

- високо съдържание на вит. С   /антиоксидант/. 

 

 

Eminent Puppy 30/17 

За бременни и кърмещи кучки и кученца от малки и средни породи 

 

Рецептата на храна покрива напълно специфичните изисквания на 
младия организъм. Идеалното ниво на лесно усвоими протеини 
(пилешко месо) и оптимално съдържание на мазнини (особено 
пилешки мазнини и кокосово масло), предоставят на кученцата 
достатъчно енергия , и заедно с балансирано съотношение на 
макро-и микроелементи, витамини и други специфични вещества,  
допринасят за  правилния растеж и развитие на малкото 
кученце. В допълнение, храната съдържа маннанолигозахариди  
(MOS) , които стимулират правилната функция на 
храносмилателната система. Рецептата съдържа минимум 75% 

протеини от  животински произход.  

 310 грама на птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1240 грама на сурово месо. 

протеин 30%, мазнини 17% 

Основни съставки: дехидратирано пилешко месо (31%) , царевица, ориз, други зърнени 
храни, мазнини от домашни птици (8%), рибно месо , незаменими аминокиселини 
(лизин и метионин), кокосово масло, рибни мазнини, ленено семе , цвеклова 
каша , маннанолигозахариди  (MOS ) , комплекс от витамини и микроелементи, цинк и 
селен хелати . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

 

Препоръчителни дози за хранене 

Препоръчителни дози ежедневно хранене на бременната и кърмеща кучка 

 
1 кг 5 кг 15 кг 25 кг 35кг 

 
100 гр. 140 гр. 290 гр. 450 гр. 650 гр. 

Препоръчителни дози ежедневно хранене за малки кученца и подрастващи кучета 



*  
1кг. 5 кг. 15 кг 25 кг. 35кг 

2 месеца 45 гр. 75гр. 160 гр. 250 гр. 280 гр. 

4 месеца 55 гр. 110 гр. 240 гр. 300 гр. 400 гр. 

6 месеца 60 гр. 115 гр. 290 гр. 350 гр. 580 гр. 

9 месеца - 110 гр. 290 гр. 380гр 600 гр. 

12 месеца - - 260 г. 350гр 600 гр. 

*Тегло на кучето в зряла възраст

 

Eminent Adult 26/15 

За възрастни кучета от малки и средни породи 

 

Специалната рецепта е създадена с оглед на специфичните 
изисквания, включително по-интензивна дейност на малки и 
средни породи кучета. Лесно смилаеми протеини (пилешко месо) 
и идеално ниво на мазнини (особено мазнини от домашни птици и 
кокосово масло) с оптимално съотношението между омега- 6 и 
омега-3 мастни киселини (7,5)  осигуряват отлично физическо 
състояние и жизненост. Кокосово масло, ориз, цвеклови  влакна и 
маннанолигозахариди (MOS) стимулират функцията на 
храносмилателната система и комплекс от микроелементи и 
витамини допринася за цялостното здраве на организма.  

Рецептата съдържа минимум 73% протеин от животински произход . 

 270 гр. на птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1080 гр. на сурово месо. 

протеин 26%, мазнини 15% 

Основни съставки: пилешко месо (27%), царевица, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (5%), незаменими аминокиселини (лизин и метионин), кокосово 
масло , ленено семе , цвеклова каша , маннанолигозахариди  (MOS) , комплекс от 
витамини и микроелементи, цинк и селен хелати, L-карнитин . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 
1 кг. 5 кг. 15 кг 25 кг. 35 кг 

 
50 гр. 100 гр. 230 гр. 320 гр. 420 гр 

 



 

Eminent  Adult mini 26/15 

За възрастни кучета от малки породи 

 

 Eminent Adult mini е храна на базата на една и съща рецепта  като 
на  Eminent Adult , само размерът на гранулите е различна , 

адаптирани към нуждите на най- малките породи с тегло 1-10 кг. 

Специалната рецепта е създадена с оглед на специфичните 
изисквания, включително по-интензивна дейност на малки кучета 
порода. лесно смилаеми протеини (пилешко месо) и идеалното 
ниво на мазнини (особено мазнини от домашни птици и кокосово 
масло) с оптимално съотношението между омега-6 и омега-3 
мастни киселини (7,5) осигуряват отлично физическо състояние и 

жизненост. Кокосово масло, ориз, цвеклови влакна и 
маннанолигозахариди  (MOS) стимулира функцията на храносмилателния тракт и 
комплекс от микроелементи и витамини допринася за цялостното здраве на организма. 
Формулата съдържа минимум 73% протеин от животински произход  .  

270 грама на птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1080 грама на сурово месо. 

протеин 26%, мазнини 15% 

Основни съставки: пилешко месо (27%), царевица, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (5%), незаменими аминокиселини (лизин и метионин), кокосово 
масло ,ленено семе , цвеклова kаша, маннанолигозахариди,  (MOS) , комплекс от 
витамини и микроелементи, цинк и селен хелати , L-карнитин . 

Опаковка: 3 и 15 

Препоръчителни дози за хранене 

 
1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 

 
50 г 80 г 100 г 170 г 

 

 

Eminent Puppy Large Breed 28/14 

За бременни и кърмещи кучки и кученца от големи и гигантски породи 

 



Ръстът на кученца от едри и гигантски породи води до обикновено различни 
изисквания за тяхното хранене. Специалната рецепта стимулира техния растеж и 
развитие с оптималното ниво на протеини (28%), мазнини (14%), калций (1,1%), 
фосфор (0,9%) и комплекс от витамини и специални добавки, 
включително хондроитин ,глюкозамин и хелатни форми (по-лесно смилаеми) на 
избрани минерални елементи (манган, цинк, селен). Кокосово масло, ориз, цвеклови 
влакна и маннанолигозахариди  (MOS) стимулират храносмилането. Формулата 
съдържа минимум 74% протеин от животински произход .  

280гр на птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1120 гр. на сурово месо. 

протеин 28%, мазнини 14% 

Основни съставки: пилешко месо (28%), царевица, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (4.5%), рибно месо , незаменими аминокиселини (лизин и 
метионин), кокосово масло , рибено масло, ленено семе , цвеклова каша , 
маннанолигозахариди (MOS) , комплекс от витамини и микроелементи, манган , цинк и 
селен хелати , хондроитин и глюкозамин . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за ежедневно хранене на бременната и кърмеща кучка 

 
35кг 45 кг 60 кг 80 кг 

 
700 гр. 760 гр. 860 гр 1000 гр. 

Препоръчителни дози ежедневно хранене за малки кученца и подрастващи кучета 

*  
35 кг 45 кг 60 кг 80 кг 

2 месеца 340 г 360 г 400 г 440 г 

4 месеца 480 г 520 г 630 г 770 г 

6 месеца 650 г 730 г 850 г 880 г 

9 месеца 680 г 750 г 860 г 920 г 

12 месеца 670 г 720 г. 860 г 920 г 

18 месеца - - 840 г 900 г 

24 месеца - - - 880 г 

* Тегло на кучето в зряла възраст

 

 

Eminent Maxi Junior 28/14 



   За  кученца от големи и гигантски породи над третия месец 

 

Eminent  Maxi Junior е храна на базата на една и съща рецепта,  
както  на Eminent Puppy  L. Breed. Разликата е само в размера на 
гранулите . Те са адаптирани към нуждите на кученца на възраст 
от четвъртия месеца  и брименни и лактиращи кучки от големи и 
гигантски породи, които могат да имат проблеми с по-малкия 
размер на гранули. 

Бързото израстване  на  кученцата  от големи и гигантски породи 
води  обикновено до различни изисквания за тяхното 
хранене. Специалната рецепта стимулира техния растеж и 

развитие с оптималното ниво на протеини (28%), мазнини (14%), 
калций (1,1%), фосфор (0,9%) и комплекс от витамини и специални добавки, 
включително хондроитин и глюкозамин и хелатни форми (по-лесно смилаеми) на 
избрани минерални елементи (манган, цинк, селен). Кокосово масло , ориз, цвекло 
влакна и маннанолигозахариди  (MOS)   стимулират храносмилането. Формулата 
съдържа минимум 74% протеини от животински произход. 

 280гр на птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1120 грама на сурово месо. 

протеин 28%, мазнини 14% 

Основни съставки: пилешко месо (28%), царевица, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (4,5%), рибно месо , незаменими аминокиселини (лизин и 
метионин), кокосово масло , рибено масло, ленено семе , цвеклова каша , 
маннанолигозахариди (MOS) , комплекс от витамини и микроелементи, манган , цинк и 
селен хелати ,хондроитин и глюкозамин . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за ежедневно хранене на бременната и кърмеща кучка 

 
35 кг 45 кг 60 кг. 80 кг. 

 
700 г 760 г 860 г 1000 г 

Препоръчителни дози ежедневно хранене за малки кученца и подрастващи кучета 

*  
35 кг 45 кг 60кг. 80 кг. 

2 месец 340 г 360 г 400 г 440  

4 меceца 480 г 520 г 630 г 770 г 

6 месеца 650 г 730 г 850  880 г 

9 месеца 680 г 750 г 860 г 920 г 

12 месеца 670 г 720 г 860 г 920 г 



18 месеца - - 840 г 900 г 

24 месеца - - - 880 гр 

* Тегло на кучето в зряла възраст

 

 

Eminent Adult Large Breed 25/13 

За възрастни кучета от едри и гигантски породи 

 

Големи и гигантски породи кучета имат голямо тегло и техният 
скелет е подложен на високо натоварване и затова те се нуждаят 
от храна адекватна на техните нужди. Оптималното съотношение 
между протеините (25%) и мазнините (13%) с висока смилаемост , 
правилно използваните минерални вещества с комплекс от 
витамини и специални добавки, включително хондроитин, 
глюкозамин и хелатни форми (по-лесно смилаеми) на избрани 
минерални елементи, особено манган, допринасят за правилното 
поддържане на организма на кучетата от едри 
породи. Маннанолигозахаридите (MOS )  подпомагат за доброто 

храносмилане, а L-карнитина, заедно с по-високи нива на витамини 
E стимулират правилната функция на сърдечния мускул и повлияват положително 
върху цялостното здраве. Формулата съдържа минимум 70% протеини от животински 
произход. 

 260 грама от птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1040 грама на сурово месо. 

протеин 25%, мазнини 13% 

Основни съставки: пилешко месо (26%), царевица, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (4%), рибено месо, незаменими аминокиселини (лизин и метионин), 
кокосово масло, рибено масло, ленено семе, цвеклова каша, маннанолигозахариди 
(MOS ) , комплекс от витамини и микроелементи, манган , цинк и селен хелати , 
хондроитин и глюкозамин , L-карнитин . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 
35 кг 45 кг 60 кг. 80 кг. 

 
460 г 540 г 700 г 800 г 

 

 



Eminent Senior / Light 19/8 

За възрастни кучета и кучета с наднормено тегло и с тенденции за затлъстяване 

 

Старите кучета и кучета с наднормено тегло или с тенденция за 
затлъстяване имат по-чувствителен организъм. Намаленото ниво 
на протеини (19%) и мазнини (8%), заедно с по-високото 
съдържание на ориз прави храната високосмилаема . Специални 
цвеклови влакна и маннанолигозахариди (MOS )   стимулират 
функцията на храносмилателния тракт. Оптималните нива 
на таурин и витамини (особено E и C) предотвратяват 
преждевременното стареенето на  клетките . Конюгирана 
линолова киселина (CLA) предотвратява растежа на мастната 
тъкан по естествен начин и действат като профилактика срещу 

диабет и рак  и L-карнитин  оптимизират теглото на кучето и 
действат като превенция срещу различни заболявания . Формулата съдържа минимум 
55% протеини  от животински произход.  

190 гр на птиче брашно в 1 кг храна съответства 760 г сурово месо. 

протеин 19%, мазнини 8% 

Основни съставки: пилешко месо (19%), царевица, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици, незаменими аминокиселини (лизин и метионин), кокосово масло , 
рибено масло, ленено семе , цвеклова каша , маннанолигозахариди  (MOS) , комплекс 
от витамини и микро- елементи, манган , цинк и селен хелати , хондроитин и 
глюкозамин , конюгирана линолова киселина (CLA) , L-карнитин, таурин . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 Възрастните кучета Затлъстелите кучета 

   

1 кг. 50 г. 40 г. 

5 кг. 100 г. 80 г. 

15 кг. 230 г. 180 г. 

25 кг. 320 г. 250 г. 

35 кг. 440 г. 350 г. 

45 кг. 540 г. 450 г. 

60 кг. 700 г. 560 г. 

80 к. 800 г. 640 г. 

 



Eminent Sensitive 23/15 

За кучета с повишена чувствителност 

 

Храната е предназначена за кучета с повишена чувствителност 
към храна , за алергични кучета или при диарични 
проблеми. Рецептата се базира на специално преработено месо 
(птиче месо) и зърнени култури, което я правят лесно смилаема, а 
наличието на цвеклови влакна е гаранция  за правилната функция 
на чревния тракт. Оптималното ниво на протеини (25%), мазнини 
(13%), балансирано съотношение на макро-и микроелементи, 
витамини и други ефективни вещества допринася за цялостното 
здравословно състояние на организма. Съдържанието на омега-
6 и омега-3 мастни киселини намалява появата на кожни 

алергии . Формулата съдържа минимум 78% протеини от 
животински произход . 

 250 г птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1,000 грама на сурово месо. 

протеин 23%, мазнини 15% 

Основни съставки: пилешко месо (25%), царевица, ориз, мазнини от домашни птици, 
кокосово масло, есенциални аминокиселини (лизин и метионин), цвеклова каша, 
маннанолигозахариди (MOS) , фруктоолигозахариди (FОS), комплекс от витамини и 
микроелементи, таурин , манган , цинк и селен хелати . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 
5 кг. 10 кг. 20 кг. 35 кг 60 кг. 80 кг. 

 
90-110 г. 140-170 г. 210-270 г. 310-390 г. 440-560 г. 520-670 г. 

 

 

Eminent Energy 31/22 - superpremium 

За активни кучета с висока физическа натоварване 

 

Рецептата на  храната е правена специално за кучета с високо 
физическо натоварване. Високите нива на лесно усвоими протеини, 
31% (пилешко месо) и мазнини 22% (мазнини от домашни птици, 
кокосово масло) осигуряват на кучетата  достатъчно енергия в 
екстремни условия и заедно с оптимално съотношението на омега-



6 и омега-3 мастни киселини допринасят  за отлично физическо състояние и 
жизненост. Екстракт от хрущял от акула е естествен източник на хондроитин 
сулфат, който поддържа  ставите и подпомага регенерацията на хрущяла. 
Фруктооолигозхариди (FOS) , заедно с цвеклови влакна, маннанолигозахариди  
(MOS) и ориз осигуряват  правилната функция за храносмилателната система. 
 Формулата съдържа минимум 85% протеини от животински произход. 

 300 г птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1.200 грама от сурово месо. 

протеин 31%, мазнини 22% 

Основни съставки: пилешко месо (30%), царевица, ориз, мазнини от домашни 
птици,кокосово масло , рибно месо , есенциална аминокиселина (лизин и метионин), 
цвеклова каша, маннанолигозахариди  (MOS) , фруктоолигозахариди (FOS) , екстракт 
от хрущял на акула - хондроитин , глюкозамин , комплекс от витамини и 
микроелементи, манган ,цинк и селен хелати , L-карнитин . 

Опаковка: петнадесет килограма 

Препоръчителни дози за хранене 

 
5 кг. 10 кг. 20 кг. 35 кг. 60 кг. 80 кг. 

 
80-110 г. 140-200 г. 230-300 г. 330-450 г. 480-560 г. 590-680 г. 

 

 

EMINENT PUPPY MILK  

- висококачествено сухо мляко кученца за допълнително хранене на кученцата и за 
изкуствено подхранване на кученца без майки. 

 

Eminent Puppy Milk гарантира развитието на имунната 
система, оптимално развитие на скелета и 
мускулатурата, интензивен растеж и доброто здраве на 
вашето кученце. 

протеин 22%, мазнини 18% 

L-карнитин за развитието на мускулите и подобряване 
на сърдечната функция 

Високо съдържание на млечни протеини 

Без соев протеин концентрат 

Пробиотик - култура Enterococcus за за правилната функция на храносмилането тракт 



Подкиселява до рН 5,8, за превенция на диария 

Високо съдържание на протеини, аминокиселини, витамини и минерални вещества в 
оптимална пропорция 

Отличен вкус и висока усвояемост 

Лесно подготовяне, отлична разтворимост 

Основни съставки: суха суроватка, сухо обезмаслено мляко, растителни масла (смес 
от палмово и кокосово масло), хидролизиран пшеничен протеин, комплекс от витамини 
и микроелементи, цинк и желязо хелати, L-карнитин, пробиотик faecium култура 
Enterococcus. 

Съдържание в един кг: протеин 22%, мазнини 18%, фибри 0,1%, калций 0,9%, фосфор 
0,7%, витамин А, 64 000 ц, витамин D3 5 400 ц, витамин Е (алфа-токоферол) 270 мг / 
кг, витамин В1 22 мг / кг, витамин В2 11 мг / кг, витамин В6 8 мг / кг, витамин В12, 67 мг 
/ кг, витамин С, 500 мг / кг, L-карнитин 1000 мг / кг, желязо ( хелат) 200 мг / кг, цинк 
(хелат) 36 мг / кг, Enterococcus faecium 5,0 х 10 9 CFU / кг, напитки рН 5,8. 

Опаковка: 0,5 и 2 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

Тегло  
на 
кученцето 

1 -ва седмица - 
разделете  
дневната доза и  
се хранят на всеки 2 
часа 

2 -ра седмица - 
разделете  
дневната доза и  
се хранят на всеки 3 
часа 

3 -ти седмица - 
разделете  
дневната доза и  
се хранят на всеки 4 
часа 

за всеки  
грам 100 

15 мл 16 мл 18 мл 

От 4 -та седмица, че е възможно да добавите гранулиран фураж Изтъкнат Puppy  
или почетен Puppy едри породи. 

От 6 -ти мляко седмица може да бъде напълно заместен с гранулиран фураж Изтъкнат 
Puppy  
или почетен Puppy едри породи. 

Разбърква се на сухо мляко в питейна вода внимателно оценявате 01:03 (напр. 100 гр 
Изтъкнат Puppy Milk + 300 мл вода). 

Оптималната температура за разпалване е максимална 40-50 ° C. Сервирайте 
подготвената мляко от първия ден след раждането, винаги пресни и при температура 
35-40 ° C.

 

 

Eminent Adult Mini Lamb & Rice 26/15 

За възрастни кучета от малки породи 



 

Тази пълноценна храна е съставена с оглед на специфичните 
изисквания на малки породи кучета. Кокосово масло , ориз , цвекло 
влакна и маннанолигозахариди  (MOS) поддържат функцията на 
храносмилателния  тракт. Специални вещества заедно с добавяне на 
избрани и добре балансирани нива на витамини и минерали 
допринасят за  изключително добро физическо състояние, жизненост, 
здраве и по- дълъг живот на вашето куче . Формулата съдържа 
минимум 70% протеини от животински произход. 

 270 грама брашно в 1 кг храна съответства на 1.080 грама на сурово 
месо. 

протеин 26%, мазнини 15% 

Основни съставки: агнешко месо , пилешко месо, ориз , други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (7%), незаменими аминокиселини (лизин и метионин), кокосово 
масло, ленено семе , цвеклова каша , маннанолигозахариди  (MOS) , комплекс от 
витамини и микроелементи, цинк и селен хелати , L-карнитин . 

Опаковка: петнадесет килограма 

Препоръчителни дози за хранене 

 
1 кг. 3 кг 5 кг. 10 кг. 

 
50 г. 80 г. 100 г. 170 г. 

 

 

Eminent Puppy Mini Lamb & Rice 30/17 

За бременни и кърмещи кучки и кученца от малки породи 

 

Рецептата на храната е създаден на базата на най-новите тенденции в 
съвременното хранене. Незаменими аминокиселини (лизин и 
метионин) заедно с добре балансиран комплекс от макроелементи и 
микроелементи оказват позитивно влияние върху растежа и развитието 
кученцата от   малките породи  от раждането му  зряла 
възраст. Оптимално съдържание на мазнини 17% (най-вече мазнини от 
домашни птици и кокосово масло) му осигури достатъчно 
енергия. Формулата съдържа минимум 72% протеини от  животински 
произход. 

. 280 гр брашно в 1 кг храна съответства на 1120 грама на сурово месо. 

протеин 30%, мазнини 17% 



Основни съставки: агнешко месо , пилешко месо, ориз , други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (8%), рибно месо , незаменими аминокиселини (лизин и метионин), 
кокосово масло, рибено масло, ленено семе , цвеклова каша , маннанолигозахариди  
(MOS) , комплекс на витамини и микроелементи, цинк и селен хелати . 

Опаковка: 15 кг 

Препоръчителни дози за ежедневно хранене на бременната и кърмеща кучка 

 
1 кг. 3 кг. 5 кг. 10 кг. 

 
1100 г. 125 г. 140 г. 220 г. 

Препоръчителни дози ежедневно хранене за малки кученца и подрастващи кучета 

*  
1 кг. 3 кг. 5 кг. 10 кг. 

1 месец 40 г. 55 г. 60 г. 80 г. 

2 месец 45 г. 65 г.а 75 г. 120 г. 

4 месец 55 г. 85 г. 110 г. 180 г. 

6 месеца 60 г. 90 г. 115 г. 200 г. 

9 месеца - - 110г. 200 г. 

12  месец - - - 180 г. 

* Тегло на кучето в зряла възраст

 

 

E. Puppy Medium/Large Lamb & Rice 28/14 

За бременни и кърмещи кучки и кученца от средни и едри породи 

 

Пълноценна храна с агнешко и ориз е предназначена за бременни и 
кърмещи кучки и за кученца от средни и големи породи . Рецептата е 
създадена на базата на най-новите тенденции в съвременното 
хранене. Оптималното съотношение на протеини и мазнини и на 
 калций (1,1%) и фосфор (0,9%) допринася за оптимално развитие на 
мускулната маса и скелета. Специални вещества, 
вкл. хондроитин и глюкозамин , хелатни форми (по-лесно смилаеми) 
на манган , цинк и селен влияят  положително върху растежа и 
развитието на кученцето. Формулата съдържа минимум70% протеини 
от животински произход. 



 270 грама брашно в 1 кг храна съответства на 1.080 грама на сурово месо. 

протеин 28%, мазнини 14% 

Основни съставки: агнешко месо , пилешко месо, ориз , други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици (6%) , рибно месо , незаменими аминокиселини (лизин и метионин), 
кокосово масло , рибено масло, ленено семе , цвеклова каша , маннанолигозахариди  
(MOS) , комплекс на витамини и микроелементи, манган , цинк и селен 
хелати ,хондроитин и глюкозамин . 

Опаковка: петнадесет килограма 

Препоръчителни дози ежедневно хранене на бременната и кърмеща кучка 

 
1 кг. 5 кг. 15 кг 25 кг. 35 кг. 

 
100 г. 140 г. 290 г. 450 г. 650 г. 

Препоръчителни дози ежедневно хранене за малки кученца и подрастващи кучета 

*  
15 кг 25 кг. 35 кг. 45 кг 60 кг. 80 кг. 

Един месец 110 г. 190 г. 250 г. 280 г. 300 г. 350 г. 

2 месец 160 г. 250 г. 315 г. 360 г. 400 г. 440 г. 

4 месец 240 г. 300 г. 410г. 520 г. 630 г. 770 г. 

6 месеца 290 г. 350 г. 520 г. 730 г. 850 г. 880 г. 

9 месеца 290 г. 380 г. 560 г. 750 г. 860 г. 920 г . 

12 месеца 260 г. 350г. 520 г. 720 г. 860 г. 920 г. 

18 месеца - - - - 840 г. 900 г. 

24 месеца - - - - - 880 г. 

* Тегло на кучето в зряла възраст

 

 

Eminent Senior / Light Lamb & Rice 19/8 

За възрастни кучета и кучета с наднормено тегло  

Рецептата се състои от суровини и допълнени специфични вещества, 
които помагат на организма на старите кучета и тези с наднормено 
тегло да живеят пълноценен живот.  Намалено ниво на протеини и 
мазнини, заедно с по-високо съдържание на ориз, специални  
 цвеклови  влакна и маннанолигозахариди  (MOS)   прави  храната 



високосмилаема и лесно усвоима от организма. Добавянето на таурин защитава 
клетките от свободните радикали, L-карнитин поддържа метаболизма на енергия и 
увеличава ефективността на сърдечния мускул. конюгирана линолова киселина 
(CLA) предотвратява растежа на мастната тъкан по естествен начин и действат 
като профилактика срещу диабет и рак .Формулата съдържа минимум 55% протеин от 
животински произход. 

 160 г брашно в 1 кг храна съответства до 640 г сурово месо. 

протеин 19%, мазнини 8% 

Основни съставки: агнешко месо , пилешко месо, ориз, други зърнени храни, мазнини 
от домашни птици, незаменими аминокиселини (лизин и метионин), кокосово масло , 
рибено масло, ленено семе , цвеклова каша , маннанолигозахариди  (MOS) , комплекс 
от витамини и микроелементи, манган, цинк и селен хелати, хондроитин и глюкозамин , 
конюгирана линолова киселина (CLA), L-карнитин, таурин. 

Опаковка: петнадесет килограма 

Препоръчителни дози за хранене 

 Стари кучета Затлъстели кучета 

   

1 кг.   50 г.   40 г. 

5 кг. 100 г.   80 г. 

15 кг 230 г. 180 г. 

25 кг. 320 г. 250 г 

35кг 440 г. 350 г. 

45 кг 540 г 450 г 

60 кг. 700 г. 560 г. 

80 кг. 800 г. 640 г. 

 

 

Eminent Lamb & Rice 26/14 

За кучета с повишена чувствителност 

 

Много кучета имат по-чувствителна храносмилателна система или 
страдат от хранителни алергии или дерматологични проблеми.  
Специалната храна Eminent Lamb & Rice  със съдържание 
на агнешко месо и ориз е подходяща за хипоалергично 
хранене . Кокосово масло и ориз като отличен източник на лесно 



смилаеми енергия заедно с маннанолигозахариди  (MOS) и екстракт 
от Yucca стимулират правилната функция на храносмилателния тракт. Добавки 
от хондроитин, глюкозамин , хелатни форми (по-лесно смилаем) на избраните 
минерални елементи (цинк, манган, селен) и други ефективни вещества допринасят за 
цялостното здравословно състояние на организма. Формулата съдържа минимум 55% 
протеини от животински произход. 

 195 грама брашно в 1 кг храна съответства на 780 г сурово месо. 

протеин 26%, мазнини 14% 

Основни съставки: агнешко месо, царевица, ориз, мазнини от домашни птици, 
незаменими аминокиселини (лизин и метионин), кокосово масло , рибено масло 
маннанолигозахариди, (MOS) , комплекс от витамини и микроелементи, цинк , манган и 
селен хелати , хондроитин и глюкозамин , Юка шидигера , L-карнитин . 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

*  
1 кг. 5 кг. 15 кг 25 кг. 35 кг 45 кг 60 кг. 80 кг. 

4 месец 55 г. 110 г. - - - - - - 

6 месеца 60 г. 115 г. 290 г. 350 г. 610 г. 730 г. - - 

9 месеца 50 г. 110 г. 290 г. 380 г. 640 г. 750 г. 860 г. 920 г. 

Една 
година 

50 г. 100 г. 260 г. 350 г. 630 г. 720 г. 860 г. 920 г. 

1,5 
години 

50 г. 100 г. 230 г.. 320 г. 440 г. 540 г. 840 г. 900 г. 

2 години 
и повече 

50 г. 100 г. 230 г. 320 г. 440 г. 540 г. 700 г. 800 г. 

* Тегло на кучето в зряла възраст

 

 

КЛАС СПЕЦИАЛНИ 

Основна характеристика 

Специално проектирани за различните нужди на ловни кучета или за пазачи. Тези 
кучета трябва да се поддържат във форма и могат да запазят своя ентусиазъм, 
постоянство и концентрация върху задачата. Тези изисквания съответстват на храните 
Hubert и Security, които осигуряват здраве и  дълголетие. 



       

съдържа висококачествени суровини  и вкусно пиле 

укрепва сърцето, повишаване активността при натоварване (например при лов) 

осигурява отлично физическо състояние и здравето на ловни кучета и тези за охрана 

оптимално количество витамини, микро-и макро-елементи

 

 

HUBERT  

- пълноценна храна за ловни кучета  

 

Специално балансирана рецептата е създадена във връзка 
с работата на ловните кучета. Качество на месо и мазнини 
придават отлично вкусовите качества на храната Hubert, и заедно 
с оптимално количество витамини, микро и макро елементи, те 
гарантират топ физическо състояние и жизнеността на кучетата, 
използвани в лова. Храната съдържа L-карнитин за перфектно 
развитие на мускулите, стимулиране на сърдечната функция и 
отлично физическо състояние на ловните кучета. Формулата 
съдържа минимум 70% протеини от животински произход. 

 200 г птиче брашно в 1 кг храна съответства до 800 г сурово месо. 

протеин 23%, мазнини 12%  
витамин A 15000 IU, Витамин D3 1500 IU, витамин E (alphatocopherol) 100 мг 

Основни съставки: птиче брашно, пшеница, царевица, ориз, мазнини от домашни 
птици, риба брашно , пшеничен зародиш, ленено семе , рибено 
масло , глюкозамин ,хондроитин , цинк и селен хелати , комплекс от витамини и 
микроелементи, лизин, метионин. 

http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/specialni-krmiva/hubert
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/specialni-krmiva/hubert


Active C за върхова форма: стимулира активността при натоварване 
(например при лов), забавя процеса на умора, стимулира сърдечната дейност, 
предвижда отлично физическо състояние, помага за преодоляване на стреса. 

Опаковка: 3 и 15 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 
5 кг 10 кг 15 кг 25 кг 30  кг 40 кг 

 
100 г 170 г 235 г 340 г 395 г 490 г 

 

 

SECURITY  

- пълноценна храна за кучета пазачи 

 

Ако кучето пазач трябва да запази своята работна кондиция,  упоритост 
и концентрация върху дадена задача, SECURITY е подходящата храна 
за него. Специално подбрани и обработени висококачествени съставки 
гарантират отлична усвояемост и пълно покриване на нуждите на кучета 
за охрана. 

протеин 20%, мазнини 10%  
витамин A 12 000 IU витамин D3 1 200 IU, витамин E (alphatocopherol) 50 
мг 

Основни съставки: птиче брашно, царевица, пшеница, ечемик, пилешка 
мазнина, ленено семе , комплекс от витамини и микроелементи , лизин , метионин . 

Опаковка: 15 кг. 

Препоръчителни дози за хранене 

 
5 кг. 10 кг. 20 кг. 35 к.г 60 кг. 80 кг. 

 
100-140 г. 180-260 г. 320-420 г. 470-560 г. 650-700 г. 720-780 . 

 

 



SECURITY PLUS 

 - Пълна премия храна за кучета с високо физическо натоварване 

 

Security Plus 30/23 е по- високо калорични балансирана храна за 
възрастни кучета от всички породи с повишено физическо 
натоварване и за кучета, които живеят и работят в тежки условия . 

Висококачествените суровини и добавки вещества отговарят екстремни 
нужди на кучетата и влияние положително тяхната дейност и 
изпълнението. Допълнения на хондроитин и глюкозамин подпомагат 

регенерацията и здравословното развитие на хрущяла . Комплекс от витамини 
защитава и насърчава регенерация на клетките и за повишаване на тонуса на 
организма. Формулата съдържа минимум 70% протеини  от животински произход. 

 290 грама на птиче брашно в 1 кг храна съответства на 1160 грама на сурово месо. 

оптимално съотношение на протеин и мазнини за отлична кондиция 

хондроитин и глюкозамин за здрави стави 

биотин за здрава блестяща коса 

протеин 30%, мазнини 23%  
витамин A 15 000 IU витамин D3 1 500 IU витамин Е (alphatocopherol) 200 мг 

Основни съставки: пилешко и рибано месо , зърнени храни, мазнини от домашни 
птици, рибно и кокосово масло , растително масло, цвекло влакна, ленено семе , 
незаменими  аминокиселини (лизин и метионин), комплекс от витамини и 
микроелементи, цинк хелат ,хондроитин и глюкозамин , L- 
карнитин , таурин , фруктоолигозахариди (FOS) , маннанолигозахариди (MOS). 

Опаковка: 15 кг. 

Препоръчителни дози за хранене 

 
5 кг. 10 кг. 20 кг. 35 кг. 60 кг. 80 кг. 

 
100-140 г. 180-260 г. 320-420 г. 470-560 г. 650-700 г. 720-780 г. 

 

 

КЛАС СТАНДАРТНИ 

Обща характеристика 

Aport Junior 



Пълноценна храна за малки кученца, млади кучета, бременната и кърмещи кучки 

 

Съдържа всички необходими хранителни вещества за качествен 
растеж и развитие. Aport Junior е правилната храна за отглеждане 
на кученцето си в здрави и щастливи кучета. 

протеин 26%, мазнини 10%  
витамин A 15000 IU, Витамин D3 1500 IU, витамин E 
(alphatocopherol) 100 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински 
произход, риба и странични продукти от риба, масла и мазнини, 

минерални вещества, добавки. 

Манганов хелат помага да осигуряват оптимално развитие на ставите. 

Ленено семе, омега-3 и омега-6 мастни киселини и биотин стимулират красива 
блестяща коса. 

Витамин Е като антиоксидант, укрепва здравето и имунитета. 

Идеален част на калций и фосфор осигурява оптимален растеж и развитие. 

Опаковка: 3 и 10 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

*  
1 кг 5 кг 15 кг 25 кг 35 кг 45 кг 60 кг 80  кг 

  2 месеца 40 г 90 г 160 г 250 г 300 г 350 г 400 г 450 г 

  4 месеца 50 г 110 г 240 г 330 г 440 г 520 г 630 г 770 г 

  6 месеца 60 г 120 г 290 г 440 г 600 г 730 г 840 г 950 г 

  9 месеца - 110 г 290 г 410 г 620 г 750 г 860 г 1020 г 

12 месеца - - 260 г 380 г 580 г 720 г 820 г 1000 г 

18 месеца - - - - - - 800 г 950 г 

24 месеца - - - - - - - 880 г 

* Тегло на кучето в зряла възраст

 

 

Aport Adult 

Пълноценна храна за възрастни кучета 



 

Aport Adult се състои от вкусни хрупкави месни крокети, които 
съдържат всички хранителни вещества в оптимални нива, така че 
да се покриват ежедневните нужди на вашето куче. 

протеин 15%, мазнини 8%  
витамин A 10000 IU, Витамин D3 1000 IU, витамин E 
(alphatocopherol) 70 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински 
произход, масла и мазнини, минерални вещества, добавки. 

Манганов хелат помага да се осигури оптимално функциониране на ставите. 

Лененото, омега-3 и омега-6 мастни киселини и биотин стимулират красива блестяща 
коса. 

Витамин Е като антиоксидант, укрепва здравето и имунитета. 

Витамини и микроелементи стимулират физическо състояние и жизненост. 

Опаковка: 3 и 10 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 
1 кг 5 кг 15 кг 25 кг 35 кг 45 кг 60 кг 80 кг 

 
50 г 110 г 250 гр 320 г 450 г 540 г 700 г 800 г 

 

 

Aport Adult Lamb & Rice 

Пълноценна храна за възрастни кучета 

 

Крехко и вкусно месо, заедно с качествини мазнини и зърнени 
продукти осигуряват достатъчна енергия и  отлично физическо 
състояние.Комплекс от витамини и макро елементи стимулират 
здравето и жизненост на кучето 

протеин 15%, мазнини 8%  
витамин A 10000 IU, Витамин D3 1000 IU, витамин E (alphatocopherol) 
70 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински 
произход, масла и мазнини, минерални вещества, добавки. 



Манганов хелат помага да се осигури оптимално функциониране на ставите. 

Ленено семе, омега-3 и омега-6 мастни киселини и биотин стимулират красива 
блестяща коса. 

Витамин Е като антиоксидант, укрепва здравето и имунитета. 

Витамини и микроелементи стимулират физическо състояние и жизненост. 

Опаковка: 3 и 10 кг 

Препоръчителни дози за хранене 

 
1 кг 5 кг 15 кг 25 кг 35 кг 45 кг 60 кг 80 кг 

 
50 г 110 г 250 г 320 г 450 г 540 г 700 г 800 г 

 

ХРАНИ ЗА КУЧЕТА 

КЛАС ИКОНОМИЧНИ 

Обща характеристика 

 

    

вкусно месо за жизненост 

баланс на животински мазнини и растителни масла 

http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/ekonomicka-krmiva/speedy
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/ekonomicka-krmiva/speedy
http://www.krmivo-eminent.cz/cz/pro-psy/ekonomicka-krmiva/donny


оптимално количество витамини и микроелементи 

насърчава здравето и влияе положително върху цялостната жизненост на кучето 
Рецепте на храните Donny , Speedy и Goro са на базата на новите тенденции в 
храненето на кучето и се фокусират върху насърчаването на здравето и общото 
състояние. Храните са предназначени за кучета с нормални физически натоварвания. 

Aport Delicat е пълноценна храна за кучета със специален месeн сос, който се създава, 
като се заливат гранулите с вода. Бързо и лесно се приготвя, гранулите са с уникален 
аромат и вкус. Храната може да бъде сервирана и в суха форма.

 

 

Goro 

 Пълноценна храна за възрастни кучета 

Съдържа вкусно месо, зърнени храни, фини мазнини, оптимално 
количество витамини и микроелементи за щастлив живот на кучето. 

протеин 16%, мазнини 6,5%  
витамин A 5000 IU витамин D3 500 IU витамин E (alphatocopherol) 33 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински 
произход, масла и мазнини, минерални вещества, добавки. 

Опаковка: 10 кг 

Препоръчителни дози за хранене: 

 
5 кг 10 кг 15 кг 30 кг 40 кг 50 кг 

 
110 г 190 г 250 г        420 г 530 г 710 г 

 

 

Donny 

   Пълноценна храна за възрастни кучета 

Протеин от високо качествен източник (пилешко), балансирано 
съотношение на животински мазнини и растителни масла, зърнени 
храни, оптимално количество витамини и микроелементи заедно с други 
добавки влияет положително върху физическо състояние на кучето и 
цялостната жизненост. Балансираното съотношение на омега-3 и омега-6 
мастни киселини с добавяне на биотин и ленено семе допринася за 
здравето на кожата и качеството на косата. 



протеин 20%, мазнини 8%  
витамин A 10 000 IU витамин D3 1 000 IU, витамин E (alphatocopherol) 70 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински произход, масла и 
мазнини, минерални вещества, добавки. 

Опаковка: 10 кг. 

Препоръчителни дози за хранене: 

 
5 кг 10 кг 15 кг 30 кг 50 кг 70 кг 

 
110  г 190 г 250 г 430 г 680 г     850 г 

 

 

SPEEDY 

 Пълноценна храна за възрастни кучета 

Вкусно месо с качествени мазнини и зърнени продекти осигуряват 
отлично физическо състояние. Комплекс от витамини и макро елементи 
стимулират здравето и жизнеността на кучето. 

протеин 18%, мазнини 7%  
витамин А 5000 IU, витамин D3 500 IU, витамин Е (alphatocopherol) 33 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински произход, масла и 
мазнини, минерални вещества, добавки. 

Опаковка: 10 кг 

Препоръчителни дози за хранене: 

 
5 кг 10 кг 15 кг 25 кг 30 кг 40 кг 60 кг 80 кг 

 
110 г 185 г 250 г    365 г 420 г 520 г 710 г 880 г 

 

 

Aport Delikates 

 Пълноценна храна за кучета  
 фини гранули в уникален месен сос 



Aport Delikates е пълноценна храна със специална и наистина вкусен сос от месо, 
което се формира след като гранулите се заливат с вода. Рецептата съдържа птиче 
месо, зърнени храни, качествени мазнини и оптимално количество витамини и 
микроелементи за добро здраве, отлично физическо състояние и дълъг живот на 
вашето куче. 

протеин 16%, мазнини 6,5%  
витамин A 7500 IU, витамин D3 750 IU,  витамин E (alphatocopherol) 55 мг 

Основни съставки: зърнени храни, месо и продукти от животински произход, масла и 
мазнини, минерални вещества, добавки. 

Проста подготовка - уникален мирис и вкус: 

Поставете гранулите в купа. Залейте ги  с топла вода (около 30 ° C) в съотношение 1 
(H 2 O): 3, разбърккайте и  оставете да престои в продължение на 30 секунди. Ще се 
получи плътен сос от месо с вкусна миризма. След това можете да поднеесете. 

Опаковка: 10 кг 

Препоръчителни дози за хранене: 

 
5 кг 10 кг 15 кг 30 кг 50 кг 70 кг 

 
110 г 190 г 250 г 430 г 680 г 850 г 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ХРАНИ ЗА КОТКИ  
КЛАС ПРОФЕСИОНАЛНИ 

Обща характеристика 

 

Eminent  Cat Adult - Пиле 

Възрастни котки - пилешки вкус 

 

Храната е предназначена за възрастни котки .  Оптималното ниво на 
лесно смилаем протеин (32%) и мазнини (14%), заедно с 
балансирано съотношение на омега-6 и омега-3 мастни киселини 
осигуряват отлична кондиция и жизненост. Храната съдържа 
специалени влакнини, което предотвратява образуването на 
косменни топки в стомаха и улеснява  преминаването им през 
храносмилателния тракт. Екстракт от юка поддържа имунната 



система и намалява миризмата на изпражненията. Рецептата съдържа мин. 72% 
протеини от животински произход. 

протеин 32%, мазнини 14% 

Основни съставки: пилешко (27%), царевица, ориз, пилешки мазнини (5.5%), рибено 
брашно, незаменими аминокиселини (лизин, метионин), рибено масло, ленено семе, 
цвеклова каша, растителни влакна, комплекс витамини и микроелементи , таурин, Юка 
шидигера. 

Размер на опаковката: 2 и 15 кг 

 
3кг 4 кг 5 кг 6 кг 7 кг 

 
50 грама 65гр 80 грама 95гр 110гр 

 

 

Eminent Cat Adult - сьомга 

Възрастни котки - Salmon Flavor 

 

Лесно смилаема храна ,предназначена за възрастни котки  с аромат 
на сьомга .Оптималното ниво на протеини (32%) и мазнини (14%), 
заедно с балансирано съотношение на омега-6 и омега-3 мастни 
киселини осигуряват на котката отлично състояние и 
жизненост. Храната съдържа екстракт от юка, който поддържа 
имунната система и намалява естествената миризма на 
изпражнения. Специални растителни влакна предотвратяват 
формирането на косменни топки в стомаха и улеснява 
преминаването им през храносмилателния тракт. Рецептата 
съдържа мин. 72% протеини от животински произход. 

протеин 32%, мазнини 14% 

Основни съставки: пилешко (27%), царевица, ориз, пилешки мазнини (5.5%), рибено 
брашно, масло от сьомга, незаменими аминокиселини (лизин, метионин), ленено семе, 
цвеклова каша, растителни влакна, комплексни витамини и микроелементи , таурин, 
Юка шидигера. 

Размер на опаковката: 2 и 15 килограм 

 
3кг 4 кг 5 кг 6 кг 7 кг 

 
50 гр 65гр 80 гр 95гр 110гр 



 

 

Eminent Kitten 

 

Храна за котенца от 1 до 12 месечна възраст .Съставът им  покрива 
също и хранителните изисквания за бременни и кърмещи 
котки. Идеални нива на омега-3 и -6 мастни киселини намаляват 
честотата на кожните алергии, а биотинът поддържа здравословна и 
лъскава козина. Холин хлорид с други витамини от B-група  подкрепят 
развитието на функциониращата нервна система. Храната съдържа 
висококачествени суровини, които заедно със специфичните 
добавки, допринасят за правилен растеж и добро здраве на вашето 
коте и котки. Рецептата съдържа мин. 75% от протеини от 

животински произход. 

протеин 34%, мазнини 20% 

Основни съставки: пилешко (29%), царевица, мазнини от домашни птици, риба, месо, 
незаменими аминокиселини (лизин, метионин), рибено масло, цвеклова каша, 
комплекси от витамини и микроелементи, L-карнитин, таурин. 

Размери на опаковката: 400 грама, 3 и 10 кг. 

 
1 месец 2 месец 3 месеца 4 месец 6 месеца > 8 месеца Бременна Кърмене 

 
25-30 г 40-50 г 50-60 г 60-70 г 70-80 г 80-85 г 50-135 г На воля 

 

 

EMINENT Cat Light / Стерилна 

За кастрирани и котки с наднормено тегло 

 

Това e лесно смилаема храна.Предназначена специално за  котки с 
наднормено тегло и кастрирани котки. Високият процент на 
животински протеин и по-ниски нива на мазнини помагат за 
поддържането на оптимално тегло и предотвратяване на 
наднорменото тегло, което е честа причина за различни 
заболявания. Съставът на  рецептата помага да се поддържа 
подходящо рН на урината и по този начин да се предотврати 
образуването на камъни в пикочния мехур.   Рецептата съдържа 75% 
протеини от животински произход. 



протеин 30%, мазнини 10% 

Основни съставки: пилешко (28%), царевица, ориз, рибено брашно, пшенични кълнове, 
пшеница, мазнини от домашни птици, от царевични зародиши, растителни фибри, 
незаменими аминокиселини (лизин, метионин), ленено семе, картофен протеин, 
таурин, Юка шидигера, боровинки. 

Размер на опаковката: 2 килограма 

 
3кг 4 кг 5 кг 6 кг 7 кг 8 кг 9 кг > 10 кг 

 
50 г 65 г 80 г 95 г 105 г 120 г 130 г 14 грам / кг 

 

 

КЛАС СТАНДАРТНИ 

Обща характеристика 

 

ЧИ  ЧИ 

 

Болшинството от котките обичат разнообразна храна и затова за тях е разработена 
екструдираната храна Чи-Чи с два привкуса – ароматни гранули с деликатен вкус на 
пилешко и риба. 

Чи-Чи  –това е пълноценна и балансирана храна от вкусни и хрупкави екструдирани 
гранули във формата на котешка глава, съдържащи всичко, от което Вашата котка се 
нуждае. Прясното пилешко или рибно месо обезпечава нейната отлична кондиция. 
Качествените птичи мазнини предоставят необходимата енергия, а добавката на 
първокласни растителни масла обезпечават еластичностна козината, добре свареното 
царевично брашно подобрава храносмилането, добавката на дрожди поддържа силния 
апетит и се явява важен натурален източник на витамин В, балансираното количество 
на микроелементи и витамини подпомагат да се поддържа доброто общо здраве на 
Вашата котка. 

Но това още не е всичко Чи-Чи се грижи за Вашата котка във всички направления. 

Предпазва от образуване на пикочни камъни. 



Рецептурата на Чи Чи съдържа нисък процент на пепели оптимални нива 
намагнезия,зада ограничи възникването на струвитнипикочни камъни. Правилното 
съдържание на останалите минерални вещества,поддържат оптималната киселинност 
на урината и помага да се съхрани правилното киселинно-алкално равновесие и с това 
препядства излишната киселинност на урната и на други предпоставки за възникване 
на оксалатни камани. Затова храната Чи-Чи се явява подходяща и за кастрираните 
котки. 

Решение на проблемите с космите в храносмилателния трак. 

Вашите котки-любимци всеки ден много щателно чистят своята козина и затова в 
тяхната храносмилателна система попада голямо количество косми, които могат да 
причинят повръщане и проблеми с храносмилането. Този проблем се решава чрез 
добавка на специални влакнисти вещества, с които Чи-Чи е обогатен.Специално 
влакнисто вещество облегчава прехода на спластените косми и осигурява тяхното 
естествено изхвърляне. 

Таурин 

Екструдираната храна Чи-Чи е обогатена с таурин - аминокиселина, която се намира 
само в месото ..Тауринът се явява незаменима за правилната функция на 
мускулатурата, особенно на сърцето, правилната работа на мозъка и нервите и силно 
влияе върху плодовитостта. Таурина е важен регулатор при транспорта на калция и на 
някои други елементи. 

Позитивно влияе на съсирваемостта на кръвта, дейсва на реакцията на имунитета и 
поддържа защитата на дихателните органи. Таурина има най-голямо значение за 
осигуряването на отлично зрение. 

- оригинален отличен вкус 

- възможност за избор от два привкуса 

- добавката на таурин осигурява отлично зрение 

 

- превантивно въздейства против образуването на пикочни камъни 

- специално влакнисто вещество облекчава прохода на спластените косми 


