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THE PANTHER
ДЛЯ КОГО ЦЕ ?
ESSENTIAL the PANTHER — збалансованна повноцінна без 
зернова їжа для котів, розроблена спеціально для трьох 
унікальних способів життя та стадій. The PANTHER може 
бути саме тим, що ви та ваш кіт шукаєте, щоб розкрити 
найповніший потенціал життя. І це саме те, що ми 
намагаємося зробити в ESSENTIALS, для кожного без 
винятку, кому ми з гордістю подаємо наші страви.

01: Стерилізовані/Кастровані коти
Наш рецепт "PANTHER" був розроблений з метою сприяння 
підтримці оптимального діапазону pH сечі, для підтримки 
здоров'я сечовивідних шляхів. Це особливо важливо, коли 
кішка була стерилізована. Стерилізація також може 
призвести до підвищення апетиту та/або зміни метаболізму, 
що, якщо не вжити заходів, може призвести до надмірної 
ваги. The PANTHER створено з урахуванням цих ситуацій. 
Проконсультуйтеся з ветеринаром, якщо ваша кішка 
страждає від проблем із сечовипусканням.

02: В приміщенні/Неактивний/Втрата ваги
Бути кімнатною кішкою не обов’язково синонім проблем з 
вагою. Далеко не так. Але якщо малоактивний спосіб життя 
призводить до набору зайвої ваги або є потреба в дієті для 
схуднення, the PANTHER - наше рішення для вас. The 
PANTHER менш жирний, ніж JAGUAR, і містить інгредієнти 
спрямовані на оптимальне життя, включаючи буряковий 
жом і целюлозу для виведення волосяних кульок.

03: Коти похилого віку (від 7 років).
З роками деякі потреби в харчуванні починають змінюватися 
Як правило, ми наполегливо рекомендуємо вам 
продовжувати давати наш неймовірно популярний JAGUAR,  
аж до моменту життя, коли ваша кішка набере надмірну вагу. 
The PANTHER гарантує, що споживається менше калорій, а 
доданий L-карнітин допомагає перетравлювати жири та 
підтримує цей перехід до менш активного способу життя.

Незалежно від способу життя вашого кота та життєвого 
етапу, на якому він перебуває, він або вона 
насолоджуватиметься їжею, яка виготовлена з великої 
кількості смачних морепродуктів. PANTHER — це все, чого 
ви очікуєте від ESSENTIALS.

BOF - СЕНСАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
Поведінкова оптимізація продуктів харчування (BOF) - це 
принцип, який проголошує численні переваги підтримки 
стабільного рівня цукру в крові протягом дня. У ESSENTIAL 
FOODS ми досягли цього завдяки нашим стравам які 
змінюють життя та перемогли в тестах і забезпечують 
стабільний рівень цукру в крові. У порівнянні з іншими 
брендами, наші страви мають винятково високу поживну 
цінність завдяки високому вмісту джерел свіжого білка та 
низькій температурі їх приготування. Результати, досягнуті з 
BOF, є досить видатними.

ОПИС ПРОДУКТУ
Лосось і біла риба 70.0%

 З них свіжі +30%
Білки 44.0%
Жири 12.0%
   З них Омега-3 3.4%
   З них Омега-6 0.9%
Мінерали/Сира зола 8.5%
Волога 5.0%
Клітковина 4.5%
Кальцій 1.9%
Фосфор 1.5%
Глюкозамін 0.018%
Хондроїтин 0.012%
Ккал /кг  3,770

РЕЦЕПТ
Свіжоприготовлений лосось і біла риба, дегідрований 
лосось, минтай і оселедець, олія лосося ESSENTIAL the 
OMEGA 3, картопля, горох, сочевиця, нут, целюлоза, 
бурякова клітковина, печінковий соус, мінерали, вітаміни, 
фруктоолігосахариди, маннанолігосахариди, глюкозамін, 
хондроїтину сульфат, сушена журавлина, екстракт юки.

ВИРОБЛЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
90 градусів (°C).

ДОБАВКИ НА КГ
Вітаміни: Вітамін А 25,000 IU, Вітамін D3 1,730 IU, Вітамін Е 
255 IU.  Провітаміни: Таурин 2000 мг, L-карнітин 2000 мг. 
Мікроелементи: цинк (моногідрат сульфату цинку) 96 мг, 
залізо (моногідрат сульфату заліза (II)) 72 мг, марганець 
(моногідрат сульфату марганцю) 29 мг, мідь (пентагідрат 
сульфату міді (II)) 10 мг, йод (Йодид калію) 3,7 мг. 
Амінокислоти: метіонін 2000 мг, лізин 500 мг. З натуральним 
консервантом (розмарин) і природними антиоксидантами. 
Регламент (ЄС) № 2017/2279.

ВЖИТИ ДО
Дату, час і унікальний номер виробництва можна знайти у 
верхній частині упакування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в сухому прохолодному місці (5-18 ° C); уникати 
прямих сонячних променів і в герметичному контейнері. Це 
гарантує, що останнє приймання їжі буде добрим, як перше.

УПАКУВКА ТА РОЗМІР ГРАНУЛ
The PANTHER доступна в упаковках 1,5 кг і 3 кг.
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Схуднення Без зерна Випробувано BOF

Буряк Нут Журавлина Оселедець Сочевиця Англійский горох

Минтай Картопля 
Russet Burbank

Пробіотики Розмарин Шотландський 
лосось

Вітамини і мінерали

Біла риба Юка Масло 
Омега-3

Вага тіла
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