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Pet Ürünleri - Pet Products

  AÇIKLAMA
Ürünü paketinden çıkararak düz bir zemine koyunuz. Su çevirme 

pompasının yuvasına oturduğundan emin olunuz. Hazne 

içerisinden yer alan filtre kartuşunun yuvasına yerleştiğinden 

emin olunuz. Filtre kartuşu içerisinde bulunan elyaf, su içerisindek 

zararlı olabilecek madeleri (toz, kir, kıl, tüy vb.) tutacak; elyaf 

içerisinde bulunan karbon ise su içerisindeki ağır metaller, kireç vb 

etkilerini minimize edecektir.

Su haznesine 2 litreyi geçmeyecek kadar su ekleyiniz. Üst kapağı 

pompa çıkışına hizalayarak yuvasına oturtunuz. 12V adaptörü prize 

takarak pompa düzenli çalışana kadar bekleyiniz. Su haznesinden 

su eksildikçe üst kapak üzerinden su ekleyerek ilave yapabilirsiniz.

  DİKKAT
Ürün ile birlikte gelen filtre kartuşunun 2 ayda bir değiştirilme-

si tavsiye edilmektedir. Satıcınızdan yedek filtre alabilirsiniz.

  UYARILAR
Su pompası kablosu üzerinde herhangi kesik, ezik vb. olması 

durumunda çalıştırmayınız. CaDo Pet Su Pınarı’nın fişini temizlik 

esnasında prizden çekiniz.

  DETAILS
Remove the product from the package and place it on a flat surface. 

Make sure that the water pump is seated in its base. Make sure 

that the filter cartridge located in the reservoir is located in its slot.. 

The fiber contained in the filter cartridge will retain harmful 

substances in the water(dust, dirt, bristles, feathers etc.); The 

carbon contained in the fiber will minimize the effects of heavy 

metals, lime etc. in water.

Add up to 2 liters of water to the water tank. Align the lid to the 

pump outlet, place it into the slot. Wait until the pump runs 

regularly by plugging the 12V adapter into plug socket. You can 

add water to the water tank by adding as the water drops.

  USAGE
After removing the product from its package , make sure that 

the insertion parts fit into each other. 

  WARNING
Do not operate the water pump cable if there are any cuts, 

damages, etc. on it. Unplug the CaDo Pet Water Fountain plug 

during cleaning.

Su Pınarı 12V • Water Fountain 12V

AMBALAJ
Ürün Ebatı
Ambalaj Ebatı
Renk Seçeneği

: 13,5 X 20 X 30 cm

: 14 X 24 X 30.5 cm

: Mevcut

PACKING
Products Size
Packing Size
Color Option

: 13,5 X 20 X 30 cm

: 14 X 24 X 30.5 cm

: Yes

Power
3 W / h

Q Max
300 L / h

Voltage
12 V

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS
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Pet Ürünleri - Pet Products

  AÇIKLAMA
Kolay monte edilebilen Evcil Evi, parlak yüzeyi sayesinde kolay 

temizlenir. Bu özelliği ile evcil dostunuz için hijyenik bir ortam 

sunar. Bu sayede koku oluşumuna sebep olan hususların 

ortaya çıkması önlenir. Evcil Evi, iç ve dış mekanlarda kullanıma 

uygundur.  Evcil Evi, şık tasarımı, alternatif renk seçenekleri ve 

sunmuş olduğu sıcak yuva ortamı ile evinizin her yerine uyum 

sağlayarak küçük dostunuzun ilgisini çekecektir. Evcil Evi’nin 

içerisinde yer alan yatak, evcil dostunuz için konforlu bir ortam 

sunacaktır. Kolay ve pratik bir şekilde temizlenebilen yatak, 

çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkanabilir. Kedi ve 

küçük ırk evcil hayvanlar için kullanımı uygundur.

  KULLANIM
Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra geçme noktalarının 

birbirine tam olarak oturduğundan emin olunuz. 

  UYARILAR
Ürünü doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakmak 

ürüne zarar verebilir. Ürün temizliği için mikro fiber veya 

pamuklu bez türevleri kullanmanız tavsiye edilir

  DETAILS
Easy to install and it is easy to clean Pet House thanks to its 

glossy surface. This feature provides a hygienic environment 

for your pet . This prevents the occurrence of odor-causing 

issues. Pets House is suitable for indoor and outdoor  use. 

Unique design and  alternative color options offer a warm 

environment to your pet to adapt to your home and will 

attract the interest of your little friend. Inside the pets house, 

the bed will provide a comfortable environment for your pet 

friend. Easy and practical cleaning of the bed, can be washed 

in washing machine  in low temperature.Suitable for cat and 

small breed pets.

  USAGE
After removing the product from its package , make sure that 

the insertion parts fit into each other. 

  WARNING
Please don’t  leave the product in direct sunlight for long time 

periods . It may damage the product. It is recommended to 

use micro fiber or cotton cloth for cleaning.

Evcil Evi • Pet House

AMBALAJ
Ürün Ebatı
Ambalaj Ebatı
Renk Seçeneği

: 45 X 45 X 27 cm

: 17.5 X 47.5 X 46 cm 

: Mevcut

PACKING
Products Size
Packing Size
Color Option

: 45 X 45 X 27 cm

: 17.5 X 47.5 X 46 cm

: Yes
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Kedi Kumları - Cat Litters

  AÇIKLAMA
   • Kurulumu kolay ve kullaınışlıdır.

   • Kum haznesi, üst kapak ve kürekten oluşur.

   • Kolay temizlenir ve kir tutmaz.

   • Pratik kullanımı ile kediler için idealdir.

   • Kedi kumlarının kolaylıkla hazne dışına dağılmasını önler.

   • Çizilme ve deformasyona uğramaması için sert bezler, tel vb. 

ile silinmemesi tavsiye edilmektedir.

   • Temizlik esnasında üst kapak kolayca çıkarılabilir.

   • Doğrudan güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

  AMBALAJ
Ebatı  : 37 X 50 X 18 cm 

Koli içi Adet : 10 Adet 

Renk Seçeneği : Mevcut

  DETAILS
   • Easy to install and use.

   • Consists of sand hopper, top cover and shovel.

   • Easy to clean and it doesn’t keep dust.

   • Ideal for cats with practical use

   • Prevents cat sands from spreading easily out of the hopper.

•    It is recommended not to wipe with hard cloths, wire, 

etc. to prevent scratching and deformation.

   • The top cover can be easily removed during cleaning.

   • Do not leave in direct sunlight.

    PACKING
Size  : 37 X 50 X 18 cm 

Qty of Boxes : 10 Pcs

Color Options : Yes

Açık Kedi Tuvaleti • Cat Toilet
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Kedi Kumları - Cat Litters

  AÇIKLAMA
   • Kurulumu kolaydır.

   • Kum haznesi, üst kapak ve kürekten oluşur.

   • Kolay temizlenir ve kir tutmaz.

   • Pratik kullanımı ile kediler için idealdir.

   • Kedi kumlarının kolaylıkla hazne dışına dağılmasını önler.

   • Kedilerin tuvalet ihtiyacını kapalı hazne içerisinde giderme-

sini sağlar ve koku oluşumunu minimum seviyede tutar.

   • Çizilme ve deformasyona uğramaması için sert bezler, tel vb. 

ile silinmemesi tavsiye edilmektedir.

   • Doğrudan güneş ışığı altında bırakılmamalıdır

.  AMBALAJ
Ebatı  : 37 X 50 X 38 cm 

Koli içi Adet : 10 Adet 

Renk Seçeneği : Mevcut

  DETAILS
   • Easy to install and convenient.

   • Consists of sand chamber, closed top and shovel.

   • Handle design makes it easy to carry.

   • Ventilation with air filter.

   • Provides air intake with ventilation filter.

   • Prevents cat litter from spreading out of the box.

   • It is recommended not to wipe with hard cloths, wire, 

etc. to prevent scratching and deformation.

   • The upper section can be removed by opening the clips 

during cleaning.

   • Do not leave in direct sunlight.

  PACKING
Size  : 37 X 50 X 38 cm

Qty of Boxes : 10 Pcs 
Color Options : Yes

Kapalı Kedi Tuvaleti • Cat Toilet Indoor



24

Pet Ürünleri Pet Products

AMBALAJ
Ebat : 31.5 X 19.5 X 6 cm

Paket içi Adet : 30 Adet 

Renk Seçeneği : Mevcut 

Otomatik Suluklu Mama Kabı • Food Container with Waterer

PACKING
Size : 31.5 X 19.5 X 6 cm 

Qty of Packet : 30 Pcs 
Color Options : Yes 

AMBALAJ
Ebat : 18 X 11 X 5 cm (0.25 Lt)

Ebat : 25 X 16 X 6 cm (0.60 Lt) 

Ebat : 27 X 17 X 7 cm (1 Lt)

Renk Seçeneği : Mevcut

Mama Kabı • Food Container

PACKING
Size : 18 X 11 X 5 cm (0.25 Lt)

Size : 25 X 16 X 6 cm (0.60 Lt)

Size : 27 X 17 X 7 cm (1 Lt)

Color Options : Yes
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Pet Ürünleri Pet Products

AMBALAJ
Paket içi Adet  : 10 Adet  

Renk Seçeneği  : Mevcut

Ebat  : 10 X 28 X 5 cm

Kedi Kumu Küreği Büyük Boy
Cat Litter Shovel Large

PACKING
Qty of Packet  : 10 Pcs

Color Options  : Yes

Size  : 10 X 28 X 5 cm

AMBALAJ
Paket içi Adet  : 10 Adet  

Renk Seçeneği  : Mevcut

Ebat  : 10 X 23 X 3 cm

Kedi Kumu Küreği Küçük Boy
Cat Litter Shovel Small

PACKING
Qty of Packet    : 10 Pcs

Color Options          : Yes

Size  : 10 X 23 X 3 cm

AMBALAJ
Paket içi Adet  : 3 Adet  

Ebat  : 7 X 13 X 1 cm

Su Pınarı Yedek Kartuş
Water Fountain Replacement Filter

PACKING
Qty of Packet  : 3 Pcs

Size  : 7 X 13 X 1 cm

AMBALAJ
Paket içi Adet  : 40 Adet  

Ebat  : 12 X 16 X 4 cm

Kedi Çimi
Cat Grass

PACKING
Qty of Packet    : 40 Pcs

Size  : 12 X 16 X 4 cm
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Kedi Kumları - Cat Litters

  AÇIKLAMA
   • Ekstra koku taneciklidir.

   • Yüksek su tutma kapasitelidir.

   • Doğal koku kontrollüdür.

   • %99,5 tozdan arındırılmıştır.

   • Süper topaklanma gösterir.

   • %100 Doğal ve çevre dostudur.

   • Temizlenmesi kolaydır.

   • Kabı kuru ve temiz tutar.

   • Yüksek kaliteli bentonitten üretilmiştir.

   • Ekonomik tüketim sağlar.

  KULLANIM
Kedi kumu kabını ince taneli kedi kumu için 7 cm veya iri taneli 

kedi kumu için 10 cm kadar doldurunuz. Her gün topaklaşan 

kısımları alınız. Eksilen kumu tamamlayınız.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Palet Adedi
Palet Ebatı

: 5 L (4200 g)

: 224 Adet

: 80 X 120 cm

  DETAILS
   • Extra odour granular.

   • Superior absorbency.

   • Odour control.

   • 99,5% dust free.

   • Super clumping.

   • 100% Natural and enviroment friendly.

   • Easy to dispose of.

   • Keeps tray dry.

   • Processed from finest white bentonite.

   • Economic consumption.

  USAGE
Fill the cat litter container 7 cm for fine-grained cat litter or 10 

cm for thick-grained cat litter. Take away the clumps and solid 

waste daily as necessary and complete to up.

  PACKING
Net Weight
Pieces on Pallet
Pallet Size

: 5 L (4200 g)

: 224Pcs

: 80 X 120 cm

Kedi Kumları • Cat Litters

Doğal Kokusuz
Natural Odourless Marsilya Sabun Kokulu

Marseille Soap Scented

Bebek Pudra Kokulu
Baby Powder Scented

Lavanta Kokulu
Lavender Scented

Net Ağırlık        : 10 L (8400 g)

Palet Adedi : 119 Adet

Palet Ebatı  : 80 X 120 cm

Net Weight       : 10 L (8400 g)

Pieces on Pallet : 119 Adet

Pallet Size  : 80 X 120 cm
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze sığır eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, Vit 

E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve katkı 

maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein: %10, Ham Yağ: %4, Kalsiyum: %0.25, Fosfor: %0.2, Nem: 

%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay renk 

veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh beef meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit E 5 

mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork and 

additives. Produced with 100% animal content to meet the 

daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein: %10, Raw Fat: %4, Calsiyum: %0.25, Phosphorus: %0.2, 

Moisture: %78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Dana Etli • Beef Meat
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze kuzu eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, Vit 

E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve katkı 

maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein:%10, Ham Yağ:%4, Kalsiyum:%0.25, Fosfor:%0.2, 

Nem:%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay 

renk veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh lamb meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit E 5 

mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork and 

additives. Produced with 100% animal content to meet the 

daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein:%10, Raw Fat:%4, Calsiyum:%0.25, Phosphorus:%0.2, 

Moisture:%78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Kuzu Etli • Lamb Meat
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze tavuk eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, 

Vit E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve 

katkı maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein:%10, Ham Yağ:%4, Kalsiyum:%0.25, Fosfor:%0.2, 

Nem:%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay 

renk veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh chicken meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit E 5 

mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork and 

additives. Produced with 100% animal content to meet the 

daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein:%10, Raw Fat:%4, Calsiyum:%0.25, Phosphorus:%0.2, 

Moisture:%78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Tavuk Etli • Chicken Meat
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze dana eti, tavuk eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, 

mineral, Vit E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz 

eti ve katkı maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanıla-

rak, bir kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiş-

tir. Deri kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan 

protein ve aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir 

sistemi ve kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel amino-

asit olan taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein:%10, Ham Yağ:%4, Kalsiyum:%0.25, Fosfor:%0.2, 

Nem:%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay 

renk veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh beaf meat, chicken meat (%100), meat jelly, taurin, 

minerals. Vit E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not 

have pork and additives. Produced with 100% animal content 

to meet the daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to 

its high protein and amino acid ratio, it promotes the develop-

ment of muscles and helps to protect skin and hair health. The 

ratio of taurine has been increased to correspond the required 

for the development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein:%10, Raw Fat:%4, Calsiyum:%0.25, Phosphorus:%0.2, 

Moisture:%78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Gurme • Gourmet



31

Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze ciğer ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, Vit E 

5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve katkı 

maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein:%10, Ham Yağ:%4, Kalsiyum:%0.25, Fosfor:%0.2, 

Nem:%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay 

renk veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh liver, chicken meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit 

E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork 

and additives. Produced with 100% animal content to meet 

the daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein:%10, Raw Fat:%4, Calsiyum:%0.25, Phosphorus:%0.2, 

Moisture:%78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Ciğerli • With Liver
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze sığır eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, Vit 

E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve katkı 

maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein:%10, Ham Yağ:%4, Kalsiyum:%0.25, Fosfor:%0.2, 

Nem:%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay 

renk veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh beef meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit E 5 

mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork and 

additives. Produced with 100% animal content to meet the 

daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein:%10, Raw Fat:%4, Calsiyum:%0.25, Phosphorus:%0.2, 

Moisture:%78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Dana Etli • Beef Meat
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze kuzu eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, Vit 

E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve katkı 

maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein: %10, Ham Yağ: %4, Kalsiyum: %0.25, Fosfor: %0.2, Nem: 

%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay renk 

veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh lamb meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit E 5 

mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork and 

additives. Produced with 100% animal content to meet the 

daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein:  %10, Raw Fat: %4, Calsiyum: %0.25, Phosphorus: %0.2, 

Moisture: %78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Kuzu Etli • Lamb Meat
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Konserveler - Canned

  AÇIKLAMA
Taze kuzu eti ve yan ürünleri (%100), et suyu, taurin, mineral, Vit 

E 5 mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Ürünlerimizde domuz eti ve katkı 

maddeleri yoktur. %100 Hayvansal gıdalar kullanılarak, bir 

kedinin günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Deri 

kas gelişiminde ve tüy yapısında önemli rol oynayan protein ve 

aminoasitler yüksek düzeyde bulunmaktadır. Sinir sistemi ve 

kalp kaslarının gelişimi için gerekli esansiyel aminoasit olan 

taurin oranı arttırılmıştır. 

  DEĞERLER
Protein: %10, Ham Yağ: %4, Kalsiyum: %0.25, Fosfor: %0.2, Nem: 

%78. Ürünlerimizde hiçbir tahıl, dolgu maddesi, yapay renk 

veya tatlandırıcı yoktur.

  AMBALAJ
Net Ağırlık
Ürün Ebatı
Koli İçinde
Koli Ebatı
Palet Adedi

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Adet

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Koli (Palet Ebatı: 80 X 120 cm)

  DETAILS
Fresh lamb meat (%100), meat jelly, taurin, minerals. Vit E 5 

mg/kg, Vit D 160 mg/kg. Our products do not have pork and 

additives. Produced with 100% animal content to meet the 

daily nutritional needs of an adult cat. Thanks to its high 

protein and amino acid ratio, it promotes the development of 

muscles and helps to protect skin and hair health. The ratio of 

taurine has been increased to correspond the required for the 

development of the nervous system and heart muscles.

  VALUES
Protein: %10, Raw Fat: %4, Calsiyum: %0.25, Phosphorus: %0.2, 

Moisture: %78. There are no grains, fillers, artificial colors or 

sweeteners in our products.

  PACKING
Net Weight
Products Size
In a Box
Box Size
Pieces on Pallet

: 415 g

: Ø 7.5 X 11 cm

: 24 Pcs

: 31 X 12 X 45 cm

: 104 Box (Pallet Size: 80 X 120 cm)

Yavru • Puppy
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