
 

 

 

A szokásos előfordulás mellett minden termékben fehérjéhez kapcsolt formában is 
megtalálhatók a főbb ásványi anyagok  
ezzel biztosítva a teljes beépülést. 
Több termék tartalmazza a nélkülözhetetlen  
kondroitin-szulfátot illetve glukozamint. 
 
-Minden termék rendelhető a weboldalon! 
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Adult Cat  

Felnőtt macskák számára 

protein 32% 
zsír 21% 

Kiszerelés: 800gr. 1,590.- 3kg.4.490.- 7,5kg. 9.990.- huf 



 

 

 

Kitten Cat  

Kölyök macskák számára 

protein 34% 
zsír 22% 

Kiszerelés: 800gr. 1,590.- 3kg 4,990.- huf 

 

 
Hairball  

Szőrlabda-képződést gátló receptúra 

protein 29% 
zsír 13% 

Kiszerelés: 1kg 1,750.- huf 

 

Low Fat Cat 

Hízásra hajlamos macskák számára 

Alacsony zsírtartalmú formula 
                           

 

protein 29% 
zsír 7% 

Kiszerelés: 1kg 1,590.- 3kg 4,190.- huf 

 

                                                                     

 

A PRO PAC® Cat olyan táplálási tervet kínál, amely biztosítja az Ön macskájának táplálását 
minden életszakaszban, a kölyökmacskáknak és szoptatós anyáknak szánt nagy 
energiatartalmú receptúráktól a kevésbé aktív macskáknak való kis zsírtartalmú eledelig. Az 
összes recepturában ugyanazokat a legfontosabb alkotórészeket kombináljuk, hogy a 
macska szervezetének könnyebb legyen az áttérés egyik recepturáról a másikra. 

             
A PRO PAC® Cat rendkívül ízletes. Etetésekor kevesebb táplálékra van szükség ugyanazon 
élet-vitelhez, mivel a Pro Pac Cat tápcsalád minden egyes tagja rendkívül jól emészthetõ 
macskája számára. Így macskája kevesebbet eszik, ezáltal Ön pénzt takarít meg. Kérdezze 
meg állatorvosát, hogy melyik PRO PAC® Cat receptúra megfelelõ az Ön macskája számára. 
 

 

                       

Összetevők Leírása: 
 



 

 

 
KITTEN 

   

Kölyökmacska receptúra 

   
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 34% 
Nyerszsír, min. 22% 
Nyersrost, max. 3% 
Nedvességtartalom, max. 10% 
Hamu, max. 7,0% 
Magnézium, max. 0,1% 

             
PRO PAC® Cat Kitten receptúra a fiatal macskák és az anyamacskák igényei szerint készült. A 
táplálék – csakúgy, mint az ember esetében - különösen kritikus a kölyökmacska életének korai, 
fejlõdési hónapjaiban. A PRO PAC® Cat Kitten receptúrája elõsegíti az izmok, a csontok és a 
fogak egészséges fejlõdését, ugyanakkor biztosítja a szükséges energiát az aktív macska 
számára. A táplálkozással foglalkozó tudósok és az állatorvosok megállapították, hogy a 
kölyökmacskák több proteint, zsírt, vitaminokat és ásványi sókat igényelnek. A PRO PAC® Cat 
Kitten receptúra kielégíti az ilyen igényeket. 

 

          XALKOTÓRÉSZEK          
Baromfi-húsliszt, rizsliszt, õrölt takarmány kukorica, baromfizsír (Tocoherol-keverékkel tartósítva, 
mely természetes E-vitaminforrás), szárított tojástermék, szárított répapép, halliszt, szárított 
tejsavó, baromfihús, szárított sörélesztõ, élesztõkultúra, só, kálium-klorid, DL-metionin vizes 
oldata, L-lizin, búzacsíra-liszt, kolin-klorid, E-vitamin kiegészítés, D-aktivált állati szterin (D3-
vitaminforrás), taurin, A-vitamin acetát, nikotinsav-kiegészíto, D-kalcium pantoténsavas sója, B12-
vitamin kiegészítõ, riboflavin-kiegészítõ, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, biotin, piridoxin-
hidroklorid (B6-vitamin), inozitol, folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-
diamin hidrogénjodid, cink-proteinát, mangán(II)-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, 
réz-proteinát. 

                          
 

 



 

 

 
ADULT 

   

Felnõtt macska eledel 

   
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 32,% 
Nyerszsír,min. 21,% 
Nyersrost, max. 3,5% 
Nedvességtartalom, max. 10% 
Hamu, max. 6% 
Magnézium, max. 0,095% 

   
A PRO PAC® Cat Adult receptúra a professzionális macskatenyésztõk sajátos igényeinek, 
valamint körültekintõ egyedi macskatartók igényeinek a kielégítésére szolgál. A nagyszerûíz 
és az emészthetõség érdekében sok baromfifehérjét tartalmaz. A fehérjék, zsírok, 
szénhidrátok, aminosavak, vitaminok és ásványi anyagok megfelelõ egyensúlya révén 
biztosítja azt, hogy az Ön macskája megkapja a maximális táplálást, amely elõsegíti a 
fényes, teljes szõrzetet, az egészséges bõrt és a boldog és hosszú életet. 

          XALKOTÓRÉSZEK          
Baromfi-húsliszt, rizsliszt, õrölt takarmány kukorica, baromfiháj (Tocoherol-keverékkel 
tartósítva, mely természetes E-vitaminforrás), gabonasikér-liszt, szárított répapép, szárított 
tojástermék, szárított tejsavó, baromfihús, szárított sörélesztõ, élesztõkultúra, só, kálium-
klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, búzacsíra-liszt, kolin-klorid, E-vitamin kiegészíto, 
D-aktívált állati szterin (D3-vitamin forrás), taurin, A-vitamin acetát, niacin kiegészíto, D-
kalcium pantotenát, B12 –vitamin kiegészíto, riboflavin-kiegészítõ, tiamin-mononitrát, 
aszkorbinsav, biotin, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), inozitol, folsav, mangán(II)-oxid, 
vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin dihidriodiod, cink-proteinát, vas-proteinát, 
magnézium-proteinát, réz-proteinát. 

                                
 

 

 

 
 



 

 

 
HAIRBALL REDUCTION FORMULA™ 

   

Szõrlabda-képzõdést csökkentõ receptúra 

   
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, legalább 29,00% 
Nyerszsír, legalább 13,00% 
Nyersrost, legfeljebb 9,00% 
Nedvességtartalom, legfeljebb 10,00% 
Hamu, legfeljebb 6,0% 
Magnézium, legfeljebb 0,095% 

     
A PRO PAC® Cat Hairball Reduction Formula™ (szõrlabda képzõdést csökkentõ receptúra) 
tudományos alapon lett kifejlesztve. Segít megelõzni a szõrlabda kialakulását, ezzel 
könnyebbséget kínál az Ön macskája számára, miközben teljes és kiegyensúlyozott 
táplálást biztosít. A szõrlabda olyankor szokott kialakulni, amikor a macska szõrt nyel 
(tisztálkodás közben), ez irritálja az emésztõrendszert. A PRO PAC® Cat Hairball Reduction 
Formula™ különleges természetes zöldségrostot tartalmaz, amely segíti a szõr biztonságos 
és természetes úton történõ eloszlását a macska szervezetében, csökkentve a szõrgolyó 
kialakulásának a veszélyét. A kiválóan emészthetõ fehérjék, zsírok, szénhidrátok, vitaminok 
és ásványi sók megfelelõ aránya révén a bõr és a szõrzet egészségesebb, a szem 
fényesebb, az izmok, a csontok és a fogak erõsebbek lesznek. A PRO PAC® Cat Hairball 
Reduction Formula™ csak természetes anyagokat tartalmaz, 100 %-ban garantált a 
tápanyag szükséglet kielégítése, a macskák imádják az ízét. 

          XALKOTÓRÉSZEK          
Baromfi-húsliszt, rizsliszt, õrölt takarmány kukorica, porított cellulóz, baromfizsír 
(Tocopherol-keverékkel tartósítva, mely természetes E-vitaminforrás), gabonasikér-liszt, 
szárított répapép, szárított tojástermék, szárított tejsavó, baromfihús, szárított sörélesztõ, 
élesztõkultúra, só, kálium-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, búzacsíra-liszt, kolin-
klorid, E-vitamin kiegészítõ, D-aktivált állati szterin (D3-vitamin forrás), taurin, A-vitamin 
acetát, niacin kiegészítõ, D-kalcium pantotenát, B12 –vitamin kiegészítõ, riboflavin-
kiegészítõ, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, biotin, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), 
inozitol, folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin 
dihidriodiod, cink-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 

                           

 

 

 



 

 

 
LOW FAT KITTEN 

   

Alacsony zsírtartalmú formula 

   
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 29% 
Nyerszsír, min. 7% 
Nyerszsír, max. 9% 
Nyersrost, max. 6% 
Nedvességtartalom, max. 10% 
Hamu, max. 6% 
Magnézium, max. 0,095% 

             
PRO PAC® Cat Low Fat kitûnõ ízû, alacsony zsírtartalmú receptúra, amely garantál egy 
bizonyos maximális zsírszintet. Amennyiben az Ön macskájának alacsony zsírtartalmú 
diétát írnak elõ, miért vásárolna olyan márkájú macskaeledelt, amely nem garantálja a 
maximális zsírtartalmat, vagy ha az Ön macskája kevésbé aktív, mert túlsúlyos, vagy a kora 
miatt, gondosan beállított arányú diétára van szüksége. A PRO PAC® Cat Low Fat 
receptúra csökkentetti a zsírtartalmat anélkül, hogy emiatt a vitaminok vagy egyéb 
létfontosságú tápanyagok mennyisége csökkenne. A PRO PAC® Cat Low Fat receptúra 
kevés hamut és magnéziumot tartalmaz, az ízét pedig a macskák imádják. A PRO PAC® Cat 
Low Fat receptúra tartósító anyagot nem tartalmaz, és 100 %-ban garantált a tápanyag 
szükséglet kielégítése. 

  XALKOTÓRÉSZEK          
Rizsliszt baromfi-húsliszt, rizskorpa, õrölt takarmány kukorica, porított cellulóz, baromfiháj 
(Tocopherol-keverékkel tartósítva, mely természetes E-vitaminforrás,), gabonasikér-liszt, 
szárított répapép, szárított tojástermék, szárított tejsavó, baromfihús, szárított sörélesztõ, 
élesztõkultúra, só, kálium-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, búzacsíra-liszt, kolin-
klorid, E-vitamin kiegészíto, D-aktivált állati szterin (D3-vitamin forrás), taurin, A-vitamin 
acetát, niacin kiegészíto, D-kalcium pantotenát, B12 –vitamin kiegészíto, riboflavin-
kiegészíto, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, biotin, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), 
inozitol, folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin 
dihidriodiod, cink-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  A termékeket alkotó összetevők ismertetése 



 

 

 

 

Kiegyensúlyozott összetétel. 
Folyamatosan ellenőrzött, kiváló minőségű alapanyagok 
felhasználásával készül. Tudományos fejlesztés eredménye.  

 

Első osztályú csirke színhús. Nem tartalmaz semmiféle 
mellékterméket, csontot, bőrt. 

 

Tisztítja a fogakat és az ínyt, segít megőrizni a szájhigiénét, 
megelőzi a rossz szagú lehelletet. 

 
 

Segít megelőzni az emésztőrendszer egészségét. 
A táplálék nagymértékben hasznosul, minimális a 
melléktermék. 

 

 

 

 

 

 

www.yodalapja.5mp.eu 


