A LEGJOBB NEKÜNK.
A LEGJOBB A TERMÉSZETNEK.

TÁPLÁLKOZÁSI ÚTMUTATÓ
Kutyák és macskák részére

EZ AZ ARION,
ÉS ÍGY TUDUNK
KÜLÖNLEGESEK
LENNI.
Az ARION-nál azt szeretnénk, hogy a gazdik és
kedvenceik egy életen át egymás mellett lehessenek.
Csak a legjobb lehet elég jó. A lehető legtöbbet
hozzuk ki magunkból nap, mint nap, hogy ezzel is
támogassuk a barátságot közted és kiskedvenced
között. Mindehhez a lehető legegészségesebb
módon szeretnénk hozzájárulni, hogy még tovább
tartson.
Mi a kiindulási pontunk? Az anyatermészet tisztelete.
A legjobbat adja nekünk, amit csak adhat, és mi
beépítjük a tápértékkel teli egészséges ételekbe.
Folyamatosan fejlesztünk, és nagy hangsúlyt
fektetünk az innovatív termelési módszerekre, és az
intelligens
technológiákra.
És
legfőképpen:
meghallgatunk téged és kedvencedet. A te kalandjaid
és tapasztalataid mindannyiunk inspirációját jelentik
az ARION-nál - és segítenek abban, hogy minden nap
még jobban teljesítsünk.
Mert a legjobbat nyújtani magunkból azt jelenti, hogy
cserébe a legjobbat kapjuk - egészséges háziállatokat,
boldog gazdákat és élethosszig tartó barátságot
kettőtök között.

A lehető legjobbat nyújtani
az összes lehetséges módon.

A legjobb Lucy
és Rio számára.

EGY TERMÉKCSALÁD
RÁD ÉS KEDVENCED
IGÉNYEIRE SZABVA.
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A fenntarthatóságról
további adatot
a 20. oldalon találsz.

ARION FRESH
JUNIOR
Apró, kíváncsi és készen áll a
dübörgésre. Az ARION Fresh Junior
tartalmazza az összes
építőelemet melyre kis négylábú
barátodnak szüksége van a növekedéshez és a világ felfedezéséhez.
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Aktív életmód?
Az ARION Fresh Adult Active eledel
biztosítja kedvenced számára az
összes energiát
amire szüksége van a lelkesedéséhez.

ces
A 10. oldalon néhány vic
k
tippet és trükköt osztun
oz.
dh
tyá
meg új kisku

12 ARION FRESH
ADULT SMALL
Tökéletes a kis energiagolyódnak.
Az ARION Fresh Adult Small
falatnyi darabkákból áll, tele
tápanyagokkal.

16 ARION FRESH
ADULT MEDIUM LARGE
Az ő igényeinek megfelelően készült.
Az ARION Fresh Adult Medium Large
kifejezetten a közepes és nagytestű
kutyafajtáknak lett kifejlesztve, mind
a tápanyagok, mind a darabok
mérete tekintetében is.

ARION FRESH
ADULT ACTIVE
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ARION FRESH
ADULT SENSITIVE
A lehető legjobb ellátás.
Az ARION Fresh Adult Sensitive
csak a legjobbat tartalmazza,
könnyen emészthető összetevőket az
érzékeny emésztőrendszerrel
rendelkező kutyák számára.

Tudj meg többet a 30.
oldalon az összetevőkről
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Energiát adó táp felfedezőknek.
Az ARION Fresh Adult Cat
biztosítja macskájának az összes
energiát, amire szüksége van
ahhoz, hogy izgalmas új kalandokban vegyen részt.

ARION FRESH
SENIOR LIGHT
Csak tapasztalt kutyák számára.
Az ARION Fresh Senior Light
azoknak a hűséges négylábúaknak
szól, akik már egy kicsit
idősebbek, és hajlamosak az
elhízásra.

A 36. oldalon megosztjuk
gyan
lépésről lépésre, hogy ho
séget.
nő
mi
b
érjük el a legjob

ARION FRESH
ADULT CAT
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ARION FRESH
ADULT CAT SENSITIVE
Érzékeny emésztőrendszerű
macskák számára.
Az ARION Fresh felnőtt macska
Sensitive úgy lett kialakítva, hogy
extra ízletes és könnyen
emészthető.
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VÁLASZTÁSUNK KEDVENCED
SZÁMÁRA.
Áttekintés a tápanyagokról és
nélkülözhetetlen összetevőkről az
ARION Fresh termékekben.

TISZTELJÜK A TERMÉSZET
ÁLTAL NYÚJTOTT
LEGJOBBAT.
A teljes kiőrlésű gabonák nemcsak az ásványi
anyagok és a rost forrásai, hanem a B vitamin
legfontosabb nyersanyaga is, amely számos testi
funkciót támogat. Az ARION-nál úgy gondoljuk,
hogy olyan összetevők, mint pl. az élesztő,
magvak és teljes kiőrlésű gabonák - mint a búza
és zab - elengedhetetlen az egészséges
táplálkozáshoz. Ezért feltűrtük az ingujjunkat, és
munkához láttunk a természet legjobbjaival együtt a helyi partnerekkel, és mindig a lehető
legnagyobb odafigyeléssel, tiszteletben tartva a
felhasznált alapanyagokat.
Ez az, amiről az ARION Fresh szól.

JUNIOR

INDULJ
ÚTNAK
JÓ LÁBBAL.
6

Amikor egy kiskutyából erős felnőtt válik, akkor
minden segítségre szüksége lehet. Az ARION
Fresh Junior minden szükséges építőelemet és
tápanyagot biztosít a négylábú barátod
növekedési folyamatának támogatásához és az
energiaszintjének növeléséhez - így veled
együtt fedezheti fel a világot.

7

JUNIOR

Elérhető kiszerelés
3 kg
8

12 kg

TELJESÉRTÉKŰ
ÁLLATELEDEL
TÁPANYAGOKKAL
JUNIOR KUTYÁKNAK.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb elég
jó. Ezért választották ki táplálkozási szakértőink ezeket a
prémium minőségű összetevőket és tápanyagokat a
kiskutyád számára: Hús és állati melléktermékek (ebből
4% friss csirke) - gabonafélék (ebből 14% teljes kiőrlésű
búza) - zöldségfélék növényi melléktermékek (köztük
csalán, genciánus, körömvirág,kamilla és édeskömény) olajok és zsírok (min. 0,1% halolaj)- lenmag - ásványi
anyagok - élesztő.

IMMUNVÉDELEM
Az első néhány hónapban a kölyökkutya a természetes védekező
rendszerét fejleszti ki. Az ARION Fresh Junior egy kiegyensúlyozott,
könnyen emészthető eledel, amely biztosítja a a kutya immunvédelmének támogatásához szükséges építőelemeket. Tele van komplex
szénhidrátokkal, teljes kiőrlésű gabonafélékkel és friss csirkehússal,
valamint vitaminokat, ásványi anyagokat és gyógynövényeket tartalmaz
antioxidánsok forrásaként.

BŐR & SZŐR
Az ARION Fresh Junior extra tápanyagokat tartalmaz, hogy megőrizze
kölyökkutyája bőrének és szőrzetének egészségét. A lenmag és halolaj
- omega 3, cink és biotin forrás- csak néhány az összetevők közül,
amelyeket azért használunk, hogy a kis kutyája szőre fényes és csillogó
legyen.

ÉLET & TANULÁS
A kiskutyája sok új élménnyel gazdagodik felnőtté válása során. Minden
nap tanul valami újat! Hogy segítsünk neki, halolajat adtunk az ARION
Fresh Junior-hoz, amely biztosítja a tanuláshoz szükséges zsírsavakat. Az
agy legjobb tápanyaga, hogy segítse a tanulságos kalandokat!
9

Alessandro és a
labradorja Gigi.

Sokat alszik a
kiskutyád?
Nem csoda: felnőni sok munka, és az
alvás nagyon fontos a fejlődéséhez.
Ezért akármennyire is el szeretnéd vinni
a kis kedvencedet sétálni, először
győződj meg róla, hogy eleget pihent-e.
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ÜDVÖZÖLLEK,
KIS BARÁTOM.

Egy kiskutyát hazavinni nagy felelősség!
És ne feledd, ez a kiskutyának is egy izgalmas, de egyben félelmetes új
helyzet, segíts neki. Készíts neki saját, állandó helyet kosárral, vagy egy
puha takaróval. Ne vedd rossz néven, ha végül mégis egy másik helyet
választ magának. A kölyök kutyák ugyanolyan válogatósak lehetnek, mint a
gazdáik.
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ADULT
SMALL

A KIS
ENERGIA
GOLYÓDNAK.
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A kistestű fajtáknak sokkal több energiára van
szüksége, mint a nagytestű fajtáknak.
Az Arion megalkotta a legmegfelelőbb
összetételű eledelt nekik, friss hússal, teljes
kiőrlésű gabonákkal és vitaminokkal. A táp
szemek formája, textúrája segít megőrizni az
egészséges, fogkő mentes fogakat is.
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ADULT
SMALL

Elérhető kiszerelés
3 kg
14

7,5 kg

TELJES ÉRTÉKŰ
ELEDEL EXTRA
VITAMINOKKAL,
A KIS TESTŰ
KEDVENCEK
IGÉNYEIRE SZABVA.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb lehet
elég jó. Ezért a táplálkozási szakembereink ezeket
választották a prémium összetevők és tápanyagok közül
kutyád számára: hús és állati melléktermékek (ebből 4%
friss csirke) - gabonafélék (ebből 14% teljes kiőrlésű búza) –
növényi összetevők: csalán, genciánus, körömvirág,
kamilla és édeskömény) - olajok és zsírok - lenmag - ásványi
anyagok – élesztő.

IMMUNVÉDELEM
A sok közös kaland során kedvencednek számítania kell az immunrendszerére. A kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen a tökéletes
immunrendszerhez. Az ARION Fresh Adult Small tartalmazza az immunrendszer összes építőelemét. Az eledelt gyógynövényekkel, élesztővel,
asványi anyagokkal és vitaminokkal gazdagítottuk.
BŐR & SZŐR
A kutyád bőre és szőre elárulja az egészségi állapotát. Az Arion Fresh Adult
Small ezért tartalmaz olyan összetevőket, amik a szőrzetet is top formába
hozza. A lenmag természetes, magas dózisú omega 3, cink és biotin
tartalma extra tápanyagot nyújt a szőrzetnek!
VITALITÁS
Az ARION Fresh Adult Small a legjobb nyersanyagokat, vitaminokat és
ásványi anyagokat optimális dózisban tartalmazza, a kirobbanó
energiáért. A friss csirke könnyen emészthető állati fehérje, a teljeskiőrlésű
gabona hosszantartó egyenletes energiát ad, a gondosan válogatott
gyógynövények jól hasznosuló antioxidánsokkal látják el a kutyádat.
15

ADULT
MEDIUM LARGE

MINDEN
IGÉNYÉNEK
MEGFELELŐ.
16

Közös életetek során, Te és a kutyád, felfedezitek
majd a természet nyújtotta örömöket. A 10 kg
feletti nagytestű kutyáknak teljesen más
energiaszükséglete van, mint kistestű társaiknak.
Ezért alkottuk meg nekik az Arion Adult Fresh
Medium Large eledelt, az ő igényeikre szabva,
tele értékes tápanyagokkal és hozzávalókkal.
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ADULT
MEDIUM LARGE

Elérhető kiszerelés
3 kg
18

12 kg

TELJES ÉRTÉKŰ
KUTYATÁP TELE
TÁPANYAGGAL
KÖZEPES ÉS NAGY
TESTŰ FAJTÁKNAK.
A legjobb barátodnak az élete során csak a
legjobb lehet elég jó. Ezért a táplálkozási
szakembereink ezeket választották a prémium
összetevők és tápanyagok közül kutyád számára:
hús és állati melléktermékek (ebből 4% friss
csirke) - gabonafélék (ebből 14% teljes kiőrlésű
búza) – növényi összetevők: csalán, genciánus,
körömvirág, kamilla és édeskömény) - olajok és
zsírok - lenmag - ásványi anyagok – élesztő.

IMMUNVÉDELEM
A közös kalandok gyakran kihívást jelentenek kedvenced immunrendszere
számára. Ezért gazdagítottuk a Arion Fresh Medium Large eledelt
természetes immunerősítő elemekkel, mint gyógynövények, szárított
élesztő, vitaminok és ásványi anyagok.

BŐR & SZŐR
A kutyád szőre és bőre elárulja az általános egészségi állapotát. Egészséges
szőr, egészséges kutya! Ezért gazdagítottuk az Arion Fresh Adult Medium
Large tápunkat a szőr számára fontos vitaminokkal, ásványi nyomelemekkel. Az eledel tartalmaz lenmagokat, mely természetes magas dózisú forrása
az omega 3 zsírsavaknak, cinknek és biotinnak.

VITALITÁS
Az Arion Fresh Adult Medium Large csak a legjobb összetevőket
tartalmazza, optimális vitamin és ásványianyag tartalommal, mely segíti a
kutyád vitalitásának fenntartását. Friss csirkét választottunk, mint könnyen
emészthető fehérje forrást, teljeskiőrlésű gabonát mint rostforrást, és
gondosan válogatott növényeket, az extra antiodioxidáns beviteléért.
19

FENNTARTHATÓSÁG
MINDEN LÉPÉSBEN.
Az ARION-nál szeretnénk hozzájárulni egy jobb világhoz. Neked, négylábú barátodnak és az ezt követő generációknak. Kezdettől fogva keményen dolgozunk azon,
hogy korlátozzuk a környezetre gyakorolt hatásunkat. Ezért például szívesebben
dolgozunk helyi partnerekkel és helyi forrásból származó összetevőkkel a
CO2-kibocsátás korlátozása érdekében. A fenntarthatóság mindenben benne van,
amit teszünk; a speciális bio szűrőinktől kezdve, melyek a kipufogógázból szűrik ki a
káros anyagokat, a tetőn lévő napelemekig és a raktárunkban található intelligens
led -lámpákig. Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb dolgot újrahasznosítsuk és
újrafelhasználjuk. Ha vannak olyan késztermékeink, amelyeknek közeli a szavatossági ideje, azokat a helyi állatmenhelyeknek adományozzuk. És ha mégis
keletkezik hulladék, gondoskodunk arról, hogy semmi ne kerüljön a természetbe.
Így próbáljuk újra és újra a legjobbat nyújtani magunkból.

1.
A NYERSANYAGOK
HELYI BESZERZÉSE

2.
FÓKUSZ A
MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSON

3.
OKOS
ÚJRAHASZNOSÍTÁS
ÉS HULLADÉK
HASZNOSÍTÁS

4.
FENNTARTHATÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉS
SZÁLLÍTÓ
PARTNEREINKKEL
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ADULT
ACTIV

KÉSZ
BÁRMILYEN
KALANDRA.
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Aktív életet éltek kedvenceddel? Ez jó! Hogy
megtöltsük energiával a sétáitokat és egyéb
kalandjaitokat, kifejlesztettük az ARION Fresh
Adult Active-ot: egy tápanyagokkal és értékes
összetevőkkel teli, sokoldalú tápot az aktív
kutyák számára. Tekints rá úgy, mint egy erőt
adó táplálékra, amely segít megtenni a plusz
kilométereket, együtt.
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ADULT
ACTIVE

Elérhető kiszerelések
3 kg
24

12 kg

TELJES ÉRTÉKŰ
TÁPLÁLÉK
AKTÍV KUTYÁK
SZÁMÁRA.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb elég jó.
Ezért választották ki táplálkozási szakértőink ezeket a
prémium minőségű összetevőket és tápanyagokat a
kiskutyád számára: Hús és hússzármazékok (ebből 4% friss
csirkehús), növényi melléktermékek (köztük csalán, tárnics,
körömvirág, kamilla és édeskömény) - olajok és zsírok magvak (lenmag) - ásványi anyagok - élesztő - L-karnitin glükózamin - kondroitin-szulfát.

IMMUNVÉDELEM
Az erős immunvédelem létfontosságú az aktív kutyák számára, akik szeretnek
kiszabadulni és játszani. Az ARION Fresh Adult Active minden tápanyagot
biztosít kutyádnak a világ felfedezéséhez. A hozzáadott antioxidánsok, mint
például a cink és az E-vitamin, erősítik természetes védekezőrendszerét, hogy
felkészült legyen az útjába kerülő kihívásokkal szemben.

IZMOK VÉDELME
Aktív életmódotok további erőt és állóképességet igényelhet. Kutyusod
energiaszintjének növelése érdekében az ARION Fresh Adult Active terméket
L-karnitinnel dúsítottuk. Ez a táplálékkiegészítő serkenti a zsírok energiává
történő átalakítását, és segít kedvencednek a zsírtartalékok elégetésében,
miközben megvédi az értékes izomtömeget.

CSONT & ÍZÜLETEK
Szeretnénk kutyusod számára olyan tisztességes forrásból származó, ízletes
táplálékot biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy maximálisan élvezzétek aktív
életmódotokat - ma és holnap egyaránt. Ezért adtunk hozzá plusz glükózamint
és kondroitint, amelyek segítenek megőrizni az ízületek rugalmasságát.
Tökéletes azoknak a kutyáknak, akik mennek előre, bármi is legyen!
25

ADULT
SENSITIVE

A LEHETŐ
LEGJOBB
ELLÁTÁS.
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Néhány szőrös barát érzékenyebb, mint a
többiek, ezért egy kis extra törődést
igényel. Emiatt fejlesztette ki az Arion az
érzékeny kutyák számára ezt a tápot.
Gondosan összeállított, csak a legtáplálóbb összetevőkből - némi hozzáadott
plusszal. Mindezt azért, hogy aggódás
nélkül élvezhessétek az együtt töltött
pillanatokat.
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ADULT
SENSITIVE

Elérhető kiszerelések
3 kg
28

12 kg

TELJES ÉRTÉKŰ
TÁPLÁLÉK EGY
KIS EXTRÁVAL
ÉRZÉKENY KUTYÁK
SZÁMÁRA.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb elég jó.
Ezért választották ki táplálkozási szakértőink ezeket a
prémium minőségű összetevőket és tápanyagokat a
kiskutyád számára: Hús és állati melléktermékek, hús és
hússzármazékok (ebből 4% friss csirkehús), gabonafélék
(ebből 14% teljes kiőrlésű búza és 14% rizs) - növényi
melléktermékek (köztük csalán, tárnics, körömvirág, kamilla
és édeskömény) - zöldségek - olajok és zsírok - magvak
(lenmag) - ásványi anyagok - élesztő.

IMMUNEVÉDELEM
A gyomor és bélrendszer fontos szerepet játszik a kutya immunitásában. Az ARION
Fresh Adult Sensitive számára olyan összetevőket választottunk, amelyek
garantálják az optimális emésztést, mint például a rizs, a teljes kiőrlésű búza, az
élesztő és a zöldségek. Ezenkívül extra antioxidánsokat, például cinket és E-vitamint
adtunk hozzá, hogy fokozzuk kutyája természetes immunvédelmét.

HIPERÉRZÉKENYSÉG
Egyes kutyák érzékenyek bizonyos összetevőkre, amelyek viszketést, szőrhullást
vagy akár gyomor-bélrendszeri problémákat okozhatnak. A legtöbb esetben az
oka egy speciális állati fehérje. Csak egyféle állati fehérje - a friss és szárított
csirke kombinációja - használatával csökkentjük a túlérzékenységi reakciók
kockázatát.

BŐR & SZŐR
A kutya bőre sokat elárul általános egészségi állapotáról. Az ARION Fresh Adult
Sensitive tápanyagokkal, például lenmaggal, cinkkel és biotinnal dúsított, hogy
kedvenced szőrét csúcsformában tartsa. Egyedülálló formulánk csak egyféle állati
fehérjét tartalmaz, hogy jelentősen csökkentse a túlérzékenységi reakciók kockázatát, mint például a viszketés és a szőrhullás.
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CSAK A
LEGJOBBAT,
A CSALÁD
MINDEN
TAGJA
SZÁMÁRA.
ARION Fresh termékcsaládunk minden terméke csak a
legjobb összetevőket tartalmazza: friss csirke, gabonafélék,
olajok, magvak és rengeteg prémium növényi melléktermék.
Mindegyiket gondosan választottuk ki, hogy támogassuk
kedvenced egészségét. Olyan termékeket használunk,
amelyeket ismerünk és szeretünk, és rendkívül szigorúak
vagyunk a partnerek és beszállítók kiválasztásakor. Ezért van
az, hogy csak a legjöbb összetevőket találod meg az ARION
Fresben, amit csak a természet nyújthat.
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Csak a legjobbat
Maxnak is!
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SENIOR
LIGHT

CSAK
TAPASZTALT
KUTYÁKNAK.
32

Ahogy kutyusod öregszik, az igényei változnak.
Az ARION Fresh Senior Light kifejezetten az
idősödő – és az elhízásra hajlamos – négylábú
barátok támogatására készült. Tele van olyan
tápanyagokkal és összetevőkkel, amelyek
segítik kedvencedet, hogy még hosszabb élete
legyen.

33

SENIOR
SENIOR
LIGHT
LIGHT

Elérehető kiszerelések
3 kg
34

12 kg

TELJES ÉRTÉKŰ,
TÁPLÁLÉK
ÖREG ÉS
KEVÉSBÉ AKTÍV
KUTYÁKNAK.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb elég jó.
Ezért választották ki táplálkozási szakértőink ezeket a
prémium minőségű összetevőket és tápanyagokat a
kiskutyád számára: gabonafélék (ebből 14% teljes kiőrlésű
búza és 4% zab) - hús és állati melléktermékek (ebből 4%
friss csirke) - növényi melléktermékek (beleértve csalán,
tárnics, körömvirág, kamilla és édeskömény) - olajok és
zsírok - magvak (lenmag) - ásványi anyagok - élesztő L-karnitin - glükózamin - kondroitin-szulfát.

TELÍTETTSÉG & SÚLY
Hajlamos a kutyusod az elhízásra? Az ARION Fresh Senior Light természetes
növényi rostokkal, például zabbal lett gazdagítva a teltségérzet érdekében, így
kedvenced jóllakott marad az étkezések között. Ráadásul a hozzáadott L-karnitin
segíti a zsíranyagcserét, lehetővé téve, hogy a legegészségesebb módon tartsd
formában kutyusod súlyát.

IZOM VÉDELEM
A fizikai aktivitás kihívást jelenthet az idősödő kutyáknak – vagy azoknak, akik
hajlamosak az elhízásra. Az ARION Fresh Senior Light hozzáadott L-karnitint
tartalmaz, amely serkenti a zsírok energiává történő átalakulását, ezáltal segít
az optimális izomtömeg és zsír egyensúly kialakításában.

CSONTOK & ÍZÜLETEK
Az ARION-nál olyan ételeket szeretnénk készíteni, amelyek segítségével a lehető
leghosszabb ideig élvezhetitek egymás barátságát. Ezért adtunk extra glükózamint
és kondroitint az ARION Fresh Senior Light-hoz, hogy támogassuk az ízületek jó
működését. Így segítünk az idősebb és túlsúlyos kutyáknak felfedezni a világot,
miközben fittnek és magabiztosnak érezhetik magukat.
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A LEGJOBB
BARÁTODNAK
CSAK A LEGJOBB
LEHET ELÉG JÓ.
Minden nap keményen dolgozunk, hogy jobbá tegyük a gyártási folyamatainkat.
Mert a prémium minőség nem csak a legjobb összetevők kiválasztásából áll. A
teljes termelési folyamat minden napos megfigyeléséről is szó van.
Köszönhetően innovatív gyártási folyamatunknak, garantálhatjuk, hogy az
összetevők megtartják tápértéküket és ízüket, miután feldolgoztuk őket - tápláló,
könnyen emészthető és ízletes eledeleket alkotunk, amelyek támogatják
kedvencedet fejlődésének minden szakaszában.
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i
Ami boldoggá tesz
Jackyt és Miát!

TELJES
VETHETŐSÉG
ONKÖ
NYOM

Gyártási folyamataink
teljesen automatizáltak, lehetővé téve
számunkra, hogy nyomon követhessük,
hogy mi történik az egyes összetevőkkel
a nyers alapanyag beszállításától a kész
termék becsomagolásáig.

ÓVATOS
ÖSSZETÉTEL
A táplálkozási szakértők ellenőrzik az
összes terméket. Minden összetevőt
óvatosan adagolunk, a maximális
táplálkozási hatékonyság eléréséhez.
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ADULT
CAT

ENERGIADÚS
TÁPLÁLÉK
FELFEDEZŐKNEK.
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A macskák természetüknél fogva kíváncsiak, és
hajlamosak fárasztó helyzetekbe kerülni. Az
ARION Fresh Adult Cat biztosítja, hogy szőrös
barátod az összes építőelemet és tápanyagot
megkapja, amelyekre szüksége van, hogy
legyen energiája a napi kalandokhoz.
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ADULT
SENIOR
CATLIGHT

Elérhető kiszerelések
3 kg
40

12 kg

TELJES ÉRTÉKŰ
TÁPLÁLÉK
IDŐSEBB
MACSKÁKNAK.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb elég
jó. Ezért választották ki táplálkozási szakértőink ezeket a
prémium minőségű összetevőket és tápanyagokat a
cicád számára: hús és állati melléktermékek (ebből 4%
friss csirke) - gabonafélék (ebből 14% teljes kiőrlésű búza
és 14% rizs) - növényi melléktermékek (beleértve a
csalán, tárnics, körömvirág, kamilla és édeskömény) zöldségek - olajok és zsírok - magvak (lenmag) - ásványi
anyagok - élesztő.

A LÁTÁS VÉDELME
A jó látás létfontosságú a macskák számára. Nemcsak a világ felfedezésében segíti
őket, hanem a vadászat során is jó hasznát veszik. Az ARION Fresh Adult Cat
tápunkba megnövelt adag A-vitamint adtunk és optimális adag taurint a cicád
látásának védelmében. Az ARION Fresh Adult Cat tápunkat egészséges, látásjavító
gyógynövényekkel gazdagítottuk, mint pl. csalán és körömvirág.

IMMUNVÉDELEM
Egy érdeklődő cica immunrendszere magas veszélynek van kitéve. Egy
kiegyensúlyozott étrend segíti kedvenced saját védekező rendszerét. Az ARION
Fresh Adult Cat számos fontos tápanyagot tartalmaz, mint például a hozzáadott antioxidánsok, a cink és az E-vitamin, hogy erősítsék a természetes
védekezőrendszerét.

BŐR & SZŐR
A cicád szőre és bőre elárulja az általános egészségi állapotát. Egészséges
szőr, egészséges cica! Ezért gazdagítottuk az Arion Fresh Adult Cat
tápunkat a szőr számára fontos vitaminokkal, ásványi nyomelemekkel,
mint a lenmag, vagy a cink és biotin. Minden, amire az egészséges és szép
szőrhöz szüksége van.
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ADULT
CAT
SENSITIVE

AZ
ÉRZÉKENY
LELKEKNEK.
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NÁhány cica számára

Néhány cica számára nehézséget okoz bizonyos
tápanyagok megemésztése. Az ARION Fresh Cat
Sensitive tápot az érzékeny gyomrú cicák számára
fejlesztettük ki. Az összetevőket úgy választottuk
ki, hogy könnyen emészthető és ízletes tápláléka
legyen kedvencednek.
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ADULT
CAT
SENSITIVE

Elérhető kiszerelések
3 kg
44

12 kg

EGY ÍZLETES,
KÖNNYEN
EMÉSZTHETŐ TÁP
ÉRZÉKENY GYOMRÚ
CICÁKNAK.
A legjobb barátodnak az élete során csak a legjobb
elég jó. Ezért választották ki táplálkozási szakértőink
ezeket a prémium minőségű összetevőket és
tápanyagokat a cicád számára: hús és
hússzármazékok (14% csirkehús, ebből 4% friss
csirkehús), gabonafélék (ebből 14% teljes kiőrlésű búza
és 14% rizs) - növényi melléktermékek (csalán,
genciánus, körömvirág, kamilla és édeskömény) olajok és zsírok - lenmag - ásványi anyagok – élesztő.

IMMUNVÉDELEM
Az erős immunrendszer nélkülözhetetlen a cicád számára. Az ARION Fresh Adult Cat
Sensitive tápunkat úgy állítottuk össze, hogy támogassa kedvenced immunrendszerét
a kalandok során. Az ételt értékes összetevőkkel, például élesztővel és antioxidánsokkal, cinkkel és E-vitaminnal gazdagítottuk.

HYPERSENSITIVITY
Néhány cica érzékeny pár összetevőre, mely olyan tüneteket okozhat, mint a
viszketés, a szőrvesztés vagy emésztési panaszok. A legtöbb esetben ez egyfajta
állati eredetű fehérjére vezethető vissza. Csak egyféle állati fehérje - a friss és
szárított csirke kombinációja - használatával csökkentjük a túlérzékenységi
reakciók kockázatát.

SKIN & HAIR
A cicád szőre sokat elárul az egészségi állapotáról. Az ARION Fresh Adult
Sensitive tele van fontos ásványi összetevőkkel, mint amilyen a lenmag, a
zink és a biotin, hogy kedvenced szőre a legjobb formában legyen. Egyedi
formulánk csak egy fajta állati fehérjét tartalmaz, ezáltal csökkentjük a
túlérzékenységi reakciókat, mint a viszketés és a szőrvesztés.
45

A MI AJÁNLÁSUNK
KEDVENCEDNEK.

METABOLIKUS ENERGIA
MINDEN REFERENCIÁHOZ

ANALITIKAI
ÖSSZETEVŐK

JUNIOR

ADULT
SMALL

ADULT
MEDIUM LARGE

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA
HALOLAJ

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA

Hús és állati
melléktermékek
(ebből 4% friss csirke)
- gabonafélék (ebből
14% teljes kiőrlésű
búza) - zöldségfélék
növényi
melléktermékek
(köztük csalán,
genciánus,
körömvirág,kamilla és
édeskömény) - olajok
és zsírok (min. 0,1%
halolaj)- lenmag ásványi anyagok élesztő.

Hús és állati
melléktermékek (ebből
4% friss csirke) gabonafélék (ebből
14% teljes kiőrlésű
búza) – növényi
összetevők: csalán,
genciánus, körömvirág,
kamilla és
édeskömény) - olajok
és zsírok - lenmag ásványi anyagok –
élesztő.

Hús és állati
melléktermékek (ebből
4% friss csirke) gabonafélék (ebből 14%
teljes kiőrlésű búza) –
növényi összetevők:
csalán, genciánus,
körömvirág, kamilla és
édeskömény) - olajok és
zsírok - lenmag - ásványi
anyagok – élesztő.

3709 kcal/kg

3611 kcal/kg

3509 kcal/kg

NYERS FEHÉRJE (%)

30

28

25

NYERS OLAJ
ÉS ZSÍR (%)

14

12

10

NYERSROST (%)

3

3

3

NYERSHAMU (%)

7,5

7,5

7,5

KÁLCIUM (%)

1,6

1,6

1,6

FOSZFOR (%)

1,15

1,15

1,15

A VITAMIN (I.U.)

17.500

14.500

14.500

D3 VITAMIN (I.U.)

1.500

1.250

1.250

E VITAMIN (mg)

150

100

100

VAS (mg)

60

60

60

JÓD (mg)

1,5

1,5

1,5

7

7

7

3A672

3A671

3A700

L-CARNITINE (mg)

TÁPLÁLÉK
ADALÉKANYAGOK

3B103

3B202

RÉZ
MANGÁN
ZINK
SZELÉN
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(mg)

3B405

(mg)

6,5

6,5

6,5

(mg)

102

102

102

(mg)

0,05

0,05

0,05

3B503

3B605

3B815

ADULT
ACTIVE

ADULT
SENSITIVE

SENIOR
LIGHT

ADULT
CAT

ADULT
CAT SENSITIVE

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA
RIZS

TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA
ZAB
FRISS CSIRKE

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA

FRISS CSIRKE
TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZA
RIZS

Hús és állati
melléktermékek, hús és
hússzármazékok (ebből
4% friss csirkehús),
gabonafélék (ebből
14% teljes kiőrlésű
búza és 14% rizs) növényi
melléktermékek
(köztük csalán, tárnics,
körömvirág, kamilla és
édeskömény) zöldségek - olajok és
zsírok - magvak
(lenmag) - ásványi
anyagok - élesztő.

Gabonafélék (ebből
14% teljes kiőrlésű búza
és 4% zab) - hús és állati
melléktermékek (ebből
4% friss csirke) növényi melléktermékek (beleértve csalán,
tárnics, körömvirág,
kamilla és édeskömény)
- olajok és zsírok magvak (lenmag) ásványi anyagok élesztő - L-karnitin glükózamin kondroitin-szulfát.

Hús és állati
melléktermékek,
gabonák (amiből 14%
teljes kiörlésű, és 4%
zab) hús és
hússzármazékok
(ebből 4% friss
csirkehús), növényi
melléktermékek
(köztük csalán, tárnics,
körömvirág, kamilla és
édeskömény) - olajok
és zsírok - magvak
(lenmag) - ásványi
anyagok - élesztő L-karnitin - glükózamin
- kondroitin-szulfát .

3892 kcal/kg

3558 kcal/kg

3408 kcal/kg

Hús és állati
melléktermékek (ebből
4% friss csirke) gabonafélék (ebből
14% teljes kiőrlésű búza
és 14% rizs) - növényi
melléktermékek
(beleértve a csalán,
tárnics, körömvirág,
kamilla és édeskömény)
- zöldségek - olajok és
zsírok - magvak
(lenmag) - ásványi
anyagok - élesztő.

3808 kcal/kg

Hús és hússzármazékok
(14% csirkehús, ebből
4% friss csirkehús),
gabonafélék (ebből 14%
teljes kiőrlésű búza és
14% rizs) - növényi
melléktermékek (csalán,
genciánus, körömvirág,
kamilla és édeskömény)
- olajok és zsírok lenmag - ásványi
anyagok – élesztő.

3853 kcal/kg

30

26

22

31

31

18

11

8

14

15

3

3

3

2

2

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,15

1,15

1

1,1

1,1

22.000

17.500

14.500

25.000

25.000

1.900

1.500

1.250

1.500

1.500

500

150

100

120

120

250

125

60

60

60

60

60

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7

7

7

7

7

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

102

102

102

102

102

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

47

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
WWW.INNOMARKET.HU

