
СУХІ ТА ВОЛОГІ РАЦІОНИ  
ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК



СУХИЙ КОРМ  
ДЛЯ КОТІВ
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РАЦІОН ДЛЯ 
ЩОДЕННОГО ГОДУВАННЯ КОТІВ

З КУРКОЮ

Повнораціонний сухий корм для 
до   рослих котів, який сприяє виве
денню шерсті з організму тварини 
та попереджає утво рення каміння  
і піску у сечовивідних шляхах орга
нізму тварини.

Склад: птиця та продукти пере
роб ки птиці та м’яса, відбірна 
куку рудза та пшениця, тваринні 
жири, віта мінні та мінеральні 
комплекси, кар патські трави. 

М’ЯСНЕ АСОРТІ

Для котів віком від 1 до 7 років  
з чутливим шлунком та низьким 
рівнем активності.

Склад: м’ясо та продукти пере
робки м’яса, риби, птиці, відбірна 
куку рудза та пшениця, тваринні 
жири, вітамінні та мінеральні 
комп лекси, карпатські трави. 

З ТЕЛЯТИНОЮ

Для годування котів віком від  
8 місяців, а та кож кастрованих 
котів, у яких проявляється нова 
харчова поведінка та виникає 
необ хідність контролю сечо ви
відної системи.

Склад: м’ясо та продукти пере
робки м’яса, від  бірна кукурудза 
та пше ниця, тваринні жири, віта  
мін ні та мінеральні комплекси, 
карпатські тра ви. 

сухий корм medium-класуДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

2 кг 3 кг 4 кг 5 кг кітні та ті, що годують

40–50 г 50–60 г 60–80 г 80–100 г 120–200 г

10 кг
ФАСУВАННЯ

10 кг
ФАСУВАННЯ

УНІВЕРСАЛЬНЕ 
ПАКУВАННЯ



вуглеводи, % ...........................35

клітковина, % ............................ 3

волога, % ................................... 8

зола, %........................................ 6

кальцій, % ..............................1,10

фосфор, % .............................. 0,90

натрій, % ............................... 0,80

магній, % ............................... 0,08

цинк, мг/кг............................. 150

залізо, мг/кг ..........................300

мідь, мг/кг ............................... 15

таурин, мг/кг .........................500

вітамін А, МЕ/кг ..................7000

вітамін D3 МЕ/кг ................... 1500

вітамін Е, МЕ/кг .....................300

енергетична цінність,  
ккал/100 г ..............................350

КУРКА М’ЯСНЕ АСОРТІ ТЕЛЯТИНА РИБА ЯГНЯ

протеїн, % 27 30 30 25 30

жири, % 13 10 15 10 15

З РИБОЮ

Збалансований сухий корм для що
денного використання дорослими 
домашніми тваринами. Має пози
тивний вплив на стан шерсті, 
попереджуючи свербіння та лу
щення шкіри тварини.

Склад: риба, м’ясо та продукти 
переробки м’яса, відбірна пшениця 
та кукурудза, тваринні жири, 
вітамінні та мінеральні комплекси, 
карпатські трави.

ЯГНЯ З КАРПАТСЬКИМИ 
ТРАВАМИ

Для годування котів, які жи вуть 
у закритому приміщенні. Завдяки 
додаванню карпатських трав — 
компенсує дефіцит необхідних про  
дук тів для тварини.

Склад: м’ясо та продукти пере
робки м’яса, птиці, відбірна куку
рудза та пшениця, тваринні жири, 
вітамінні та мінеральні комплекси, 
карпатські трави. 



сухий корм medium-класуДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

15 кг 25 кг 35 кг 45 кг 65 кг 80 кг

270 г 400 г 520 г 620 г 820 г 950 г

клітковина, % ...............3
волога, % ......................8
зола, %...........................6

кальцій, % .................. 1,1
фосфор, % ...................0,9
цинк, мг/кг................150

мідь, мг/кг ..........................15
вітамін А, МЕ/кг ............ 7000
вітамін D3 МЕ/кг ..............1500

вітамін Е, МЕ/кг ............... 300
Омега3, % ........................ 0,3
Омега6 , % ....................... 2,2

енергетична цінність, 
ккал/100 г ................... 350
Lкарнітін, мг/кг ......... 200

протеїн, %.......27 
жири, % ..........13

протеїн, %.......30 
жири, % ..........10

З М’ЯСОМ

Для годування собак маленьких  
та середніх порід. 

Збалансований склад дозволяє 
надати улюбленцю повний комп
лекс вітамінів та мінералів без 
внесення додаткових хар чових 
добавок до раціону.

Склад: м’ясо тварин та птахів, 
від бірні злаки, жири тваринного 
походження, риб’ячий жир,  
дріжджі, комплекс вітамінів, 
мінералів, макро та мікроеле
ментів (K, B1, B2, B5, B6,B12, PP, 
натрій, калій, магній, фосфор), 
карпатські трави. 

З КУРКОЮ

Для годування собак середніх  
та крупних порід. 

Має у своєму складі глюкоза 
мін та хондроітін, які позитивно 
впливають на кістковохрящову 
структуру, покращують обмін 
речовин у суглобах.

Склад: м’ясо курки, відбірні 
зла   ки, жири тваринного похо
джен ня, риб’ячий жир, дріжджі, 
хондроітин, глюкозамін, комплекс 
вітамінів, мінералів, макро та 
мікроелементів (K, B1, B2, B5, B6, 
B12, PP, натрій, калій, магній, 
фосфор), карпатські трави. 

СУХИЙ КОРМ  
ДЛЯ СОБАК
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РАЦІОН ДЛЯ 
ЩОДЕННОГО ГОДУВАННЯ СОБАК

10 кг
ФАСУВАННЯ

10 кг
ФАСУВАННЯ



КРОЛИК

Склад: м’ясо та м’ясні 
субпродукти яловичi, 
субпродукти курячi 
та інші (у т.ч. м’ясо 
кро лика мінімум 4 %), 
вода питна, желатин 
харчовий, мінеральні 
речовини.

ЯГНЯ

Склад: м’ясо та м’ясні 
субпродукти яловичi, 
субпродукти курячi 
та інші (у т.ч. м’ясо 
ягня мінімум 4 %), 
вода питна, желатин 
харчовий, мінеральні 
речовини.

ІНДИЧКА

Склад: м’ясо та м’ясні 
субпродукти яловичi, 
субпродукти курячi та 
інші (у т.ч. м’ясо ін дич 
ки мінімум 4 %), вода  
питна, желатин харчо 
вий, мінеральні речо 
вини.

КАЧКА

Склад: м’ясо та м’ясні 
субпродукти яловичi, 
субпродукти курячi та 
інші (у т.ч. м’ясо кач  
ки мінімум 4 %), вода  
питна, желатин харчо  
вий, мінеральні речо
вини.

КУРКА

Склад: м’ясо та м’ясні 
субпродукти яловичi, 
субпродукти курячi  
та інші (у т.ч. м’ясо кур 
 ки мінімум 4 %), вода  
питна, желатин харчо  
вий, мінеральні речо  
вини.  

ТЕЛЯТИНА

Склад: м’ясо та м’ясні 
субпродукти яловичi, 
субпродукти курячi 
та інші (у т.ч. м’ясо те
лятини мінімум 4 %), 
вода питна, желатин 
харчовий, мінеральні 
речовини.

ДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

3 кг 4 кг 5 кг

3 пакунки 4 пакунки 5 пакунків

20 шт.
КОРОБКА

100 г
ФАСУВАННЯ 

ПАУЧ

М’ЯСНІ 
ДЕЛІКАТЕСИ  
ДЛЯ КОТІВ
ПАУЧ



вологий корм класу HolisticДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

2 кг 3 кг 4 кг 5 кг кітні та ті, що годують

40–50 г 50–60 г 60–80 г 80–100 г 120–200 г

М’ЯСНЕ АСОРТІ

Склад: м’ясо курки, м’ясо яло ви  
чини (обрізь яловича), суб про
дукти яловичі (рубець, печін ка, 
нирки), морква, вода пит на, сіль, 
желатин.

З М’ЯСОМ ГУСАКА

Склад: м’ясо гуся, м’ясо ялови 
чини (обрізь яловича), субпро
дукти яловичі (рубець, печінка, 
нирки), морква, вода питна, сіль, 
желатин.

З М’ЯСОМ КРОЛИКА

Склад: м’ясо кролика, м’ясо 
яловичини (обрізь яловича), 
субпродукти яловичі (рубець, 
печінка, нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

М’ЯСНІ 
ДЕЛІКАТЕСИ  
ДЛЯ КОТІВ

М’ясні делікатеси «МіС КіС» для 
дорослих котів – це повноцінний 
вологий корм, зроблений виключно  
з м’яса та субпродуктів тварин  
ного походження: рубця, легень, 
серця, печінки, нирок та інших 
натуральних інгредієнтів, спеці
ально підібраних спеціалістами 
компанії «Їжачок!» для збалан
со ваного харчування Вашого 
улюбленця.

Протипоказань для вживання 
стерилізованими тваринами 
немає

СКЛЯНА БАНКА

6 шт.
СПАЙКА

500 г
ФАСУВАННЯ

протеїн, %..........................16,3 
жири, % ...............................7,5

енергетична цінність: 
141 ккал/100 г

протеїн, %..........................11,2 
жири, % .............................. 6,8

енергетична цінність: 
264 ккал/100 г

протеїн, %..........................10,7 
жири, % .............................. 4,8

енергетична цінність: 
199 ккал/100 г



З М’ЯСОМ 
ЯЛОВИЧИНИ

Склад: м’ясо яловичини 
(обрізь яловича), субпро
дукти яловичі (рубець, пе
чінка, нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

Корм не містить консервантів, 
антиоксидантів, барвників, 
ароматизаторів, підсилювачів 
смаку, злаків, сої та генно 
модифікованих організмів.

магній, мг/100 г .............192 
кальцій, % ............... > 0,018 
натрій, % ...................... 0,28 
волога, % ..................... 82,5 

З М’ЯСОМ ІНДИЧКИ

Склад: м’ясо індички, 
м’ясо яловичини (обрізь 
яловича), субпродукти 
яловичі (рубець, печінка, 
нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ КУРКИ

Склад: м’ясо курки, м’ясо  
яловичини (обрізь яло
вича), субпродукти яло
вичі (рубець, печінка, 
нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ 
ТЕЛЯТИНИ

Склад:  м’ясо яловичини 
(обрізь яловича), субпро
дукти яловичі (рубець, пе
чінка, нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ ЯГНЯ

Склад: м’ясо ягня, м’ясо 
яловичини (обрізь яло ви
ча), субпродукти яло вичі 
(ру  бець, печінка, нирки), 
морква, вода питна, сіль, 
желатин.

протеїн, %................ 10,5 
жири, % ..................... 6,3

енергетична цінність: 
132 ккал/100 г

протеїн, %...................9,8 
жири, % ..................... 6,9

енергетична цінність: 
153 ккал/100 г

протеїн, %.................10,9 
жири, % ..................... 6,4

енергетична цінність: 
110 ккал/100 г

протеїн, %...................9,6 
жири, % ......................7,2

енергетична цінність: 
186 ккал/100 г

протеїн, %................ 24,8 
жири, % ................... 12,0

енергетична цінність: 
195 ккал/100 г



М’ЯСНЕ АСОРТІ

Склад: м’ясо курки, м’ясо 
яло вичини (обрізь яловича), 
суб продукти яловичі (рубець, 
пе чін ка, нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ ГУСАКА

Склад: м’ясо гуся, м’ясо 
яловичини (обрізь яловича), 
субпродукти яловичі (рубець, 
печінка, нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ КРОЛИКА

Склад: м’ясо кролика, м’ясо 
яловичини (обрізь яловича), 
субпродукти яловичі (рубець, 
печінка, нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

М’ЯСНІ 
ДЕЛІКАТЕСИ  
ДЛЯ СОБАК

Завдяки збалансованій рецептурі 
та використанню виключно нату  
ральних інгредієнтів м ’ясні деліка  
теси «Містер ГаФФ» для собак 
мають незрівнянний смак, який  
так сильно подо бається домаш
нім улюбленцям. Ці вологі раціони  
виготовляються з відбірного м’яса 
та субпродуктів тваринного по 
ходження (печінки, нирок, рубця, 
серця, легень).

СКЛЯНА БАНКА

6 шт.
СПАЙКА

500 г
ФАСУВАННЯ

протеїн, %..........................16,3 
жири, % ...............................7,5

енергетична цінність:  
141 ккал/100 г

протеїн, %..........................11,2 
жири, % .............................. 6,8

енергетична цінність:  
264 ккал/100 г

протеїн, %..........................10,7 
жири, % .............................. 4,8

енергетична цінність:  
199 ккал/100 г

вологий корм класу HolisticДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

5–10 кг 10–25 кг 25–50 кг

400–600 г 600–1000 г 1000–2000 г



З М’ЯСОМ 
ЯЛОВИЧИНИ

Склад: м’ясо яловичини 
(обрізь яловича), субпро
дукти яловичі (рубець, 
печінка, нирки), морква, 
вода питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ ІНДИЧКИ

Склад: м’ясо індички, 
м’ясо яловичини (обрізь 
яловича), субпродукти 
яловичі (рубець, печінка, 
нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ КУРКИ

Склад: м’ясо курки, 
м’ясо яловичини (обрізь 
яловича), субпродукти 
яловичі (рубець, печінка, 
нирки), морква, вода 
питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ 
ТЕЛЯТИНИ

Склад:  м’ясо яловичини 
(обрізь яловича), субпро
дукти яловичі (рубець, 
печінка, нирки), морква, 
вода питна, сіль, желатин.

З М’ЯСОМ ЯГНЯ

Склад: м’ясо ягня, м’ясо 
яловичини (обрізь ялови
ча), субпродукти яловичі 
(рубець, печінка, нирки), 
морква, вода питна, сіль, 
желатин.

протеїн, %................ 10,5 
жири, % ..................... 6,3

енергетична цінність: 
132 ккал/100 г

протеїн, %...................9,8 
жири, % ..................... 6,9

енергетична цінність: 
153 ккал/100 г

протеїн, %.................10,9 
жири, % ..................... 6,4

енергетична цінність: 
110 ккал/100 г

протеїн, %...................9,6 
жири, % ......................7,2

енергетична цінність: 
186 ккал/100 г

протеїн, %................ 24,8 
жири, % ................... 12,0

енергетична цінність: 
195 ккал/100 г

Корм не містить консервантів, 
антиоксидантів, барвників, 
ароматизаторів, підсилювачів 
смаку, злаків, сої та генно 
модифікованих організмів.

магній, мг/100 г .............192 
кальцій, % ............... > 0,018 
натрій, % ...................... 0,28 
волога, % ..................... 82,5 



ДИЧИНА

Склад: м’ясо та м’ясні субпро  
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо 
дичини міні мум 4 %), вода 
питна, желатин харчовий, 
мінеральні речовини.

КАЧКА

Склад: м’ясо та м’ясні субпро  
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо 
качки міні мум 4 %), вода 
питна, желатин харчовий, 
мінеральні речовини.

КУРКА З МОРКВОЮ

Склад: м’ясо та м’ясні субпро 
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо кур 
ки мінімум 4 %), вода питна, 
морква столова, желатин хар  
чо вий, мінеральні речо вини.

М’ЯСО ТА ОВОЧІ

Склад: м’ясо та м’ясні субпро 
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо те 
лятини міні мум 4 %), вода 
питна, кукурудза цукрова, 
мор ква столова, желатин 
харчо вий, мінеральні речо
вини.

ТЕЛЯТИНА

Склад: м’ясо та м’ясні субпро 
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо 
те ля тини мінімум 4 %), вода 
питна, желатин харчовий, 
мінеральні речовини.

М’ЯСНІ 
ДЕЛІКАТЕСИ  
ДЛЯ КОТІВ
ЖЕРСТЯНА БАНКА

ДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

3 кг 4 кг 5 кг

200–300 г 300–400 г 400–500 г

12 шт.
СПАЙКА

340 г
ФАСУВАННЯ



ДИЧИНА

Склад: м’ясо та м’ясні субпро  
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо 
дичини міні мум 4 %), вода 
питна, желатин харчовий, 
мінеральні речовини.

КАЧКА

Склад: м’ясо та м’ясні субпро 
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо 
качки міні мум 4 % ), вода 
питна, желатин харчовий, 
мінеральні речовини.

КУРКА З МОРКВОЮ

Склад: м’ясо та м’ясні субпро 
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо курки 
мінімум 4 %), вода питна, мор  
ква столова, желатин харчо
вий, мінеральні речовини.

М’ЯСО ТА ОВОЧІ

Склад: м’ясо та м’ясні субпро  
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо те  
лятини міні мум 4 %), вода пит 
на, кукурудза цукрова, морква 
столова, желатин харчовий, 
мінеральні речовини.

ТЕЛЯТИНА

Склад: м’ясо та м’ясні субпро 
дукти яловичі (у т.ч. м’ясо 
телятини мінімум 4 %), вода 
питна, желатин харчо вий, 
мінеральні речовини.

М’ЯСНІ 
ДЕЛІКАТЕСИ  
ДЛЯ СОБАК
ЖЕРСТЯНА БАНКА

ДОБОВА НОРМА ГОДУВАННЯ

5–10 кг 10–25 кг 25–50 кг

400–600 г 600–1000 г 1000–2000 г

12 шт.
СПАЙКА

340 г
ФАСУВАННЯ



Виробник:  
ТОВ «Їжачок!»,  
прт. Московський, 96  
м. Харків, 61068, Україна 
тел. (057) 783 65 60  
email: director@ezhachok.com.ua 
www.ezhachok.com.ua

ДИСТРИБ’ЮТОР У ВАШОМУ РЕГІОНІ СУХІ ТА ВОЛОГІ РАЦІОНИ  
ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК


