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Майже 180 років тому, задовго до винаходу людиною автомобіля, Генріх 
Вюрманн, прабатько нинішньої сімейної династії, що володіє компанією 
Vitakraft, заснував компанію з виробництва кормів для домашніх птахів. 
З 1837 року маленька сімейна компанія стрімко та успішно розвивалася. 
На сьогоднішній день Vitakraft є дінамічним концерном, який активно 
представлений на ринках Європи, Північної Америки та Азії. Співробітники 
більш ніж з 23 країн світу залучені в процес розробки та виробництва 
з урахуванням потреб домашніх тварин. Такий підхід знаходить своє 
відображення у високій якості продукції та здоровому стані домашніх 
улюбленців в усьому світі. 

Компанією Vitakraft розроблена унікальна система колірного маркування 
товарів. Завдяки такій системі навіть дитина, яка ще не вміє читати, може з 
легкістю знайти в магазині продукт, який вже купували для його улюбленця.  

Жовту упаковку мають товари для птахів, зелену - 
для гризунів, помаранчеву - для собак, а рожеву - для 
кішок. Але найголовнішою особливістю продуктів 
Vitakraft є унікальна рецептура, яка являє собою 
продукт багаторічних напрацювань ветеринарів. 
Кожен корм містить суміш інгредієнтів, характерних 
ареалам природного місця існування тварин. 
Продукція Vitakraft - це результат синтезу досвіду, 
компетентності та знань.

Vitakraft - створений з любов’ю!



Корми для птахів
Меню з медом для великих папуг 
(21047 - 1кг, 21437 - 3 кг)
Корм для великих папуг (жако, ара) зба-
гачений вітамінами А, D3, С, В2. Містить 
мед, глюкозу, мінеральні речовини, 
рослинні масла та жири. 

Корм для австралій-
ських папуг AUSTRALIAN  
(21644 - 750 г)
Повноцінний корм для великих папуг. 
Містить евкаліпт та квітки кактуса, а також 
вітаміни А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, біотин, мідь 
та йод.

Корм для американських папуг  
AMAZONIAN (21643 - 750 г)
Містить фрукти папайя та манго, суміш 
насіння та кабачкове насіння. Цей корм 
– прекрасно збалансоване цінне харчу-
вання для папуг даного виду.

Корм для африканських 
папуг   
(21640 - 750 г)
Спеціально створений раціон для жако 
та інших африканських папуг. До складу 
корму входять інжир та плоди ріжкового 
дерева, а також огіркові зернятка для пра-
вильного харчування Вашого улюбленця.

Корм для німф та великих папуг 
(21003 - 1 кг, 21427 - 3 кг)
Збалансований корм з медом норма-
лізує роботу шлунково-кишкового 
тракту. До складу входять жовтки, віта-
міни А, В1, D3, мінеральні речовини, 
кальцій та фосфор для формування 
кісток та оперення.

Корм для нерозлучників 
та інших маленьких африканських 
папуг (21641 - 750 г)
До складу меню входять фініки та благо-
родні квітки акації, різноманітне насіння 
та смачний інжир. Це - прекрасне харчу-
вання, створене спеціально для малень-
ких африканських папуг (нерозлучників).

Корм для пташенят хвилястих папуг 
Menu Kids (21337 - 500 г)
Спеціальна збалансована зернова 
суміш містить все необхідне для фор-
мування організму молодих пташенят, 
а також легко засвоюваний яєчний жов-
ток, вітаміни, мінеральні речовини, амі-
нокислоти.

Корм для хвилястих папуг Menu Vital 
(21441 - 500 г, 21444 – 1 кг)
Високоцінний основний корм, збагаче-
ний риб’ячим жиром та медом, містить 
комплекс життєво важливих вітамі-
нів та мінеральних речовин (вапняний 
пісок).

Корм для екзотичних 
птахів Premium Menu Exotis (21318 - 
500г, 21323 - 1кг)
Цінний раціон зі злаків та насіння для 
екзотичних птахів (амадин або зебро-
вих зябликів). Корм збагачений вапня-
ним піском, який сприяє формуванню 
кісток та оперення, мінеральними 
речовинами та вітамінами.

Корм для канарок з медом Menu Vital 
(21446/21447 - 500 г)
До складу корму входить насіння з висо-
ким вмістом протеїну, а також насіння 
ріпи, жовтого пшона, льону. Меню також 
містить мед та риб’ячий жир.
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Pro Vita
Pro Vita® line - спеціально розроблена серія кормів 
преміум класу для здорового життя птахів. Функціо-
нальна суміш містить не лише багато смачних інгре-
дієнтів, але й збагачена Омега-3 жирними кислотами. 
Оптимальне співвідношення кальцію та фосфору 
позитивно впливає на ріст кісток, метіонін покращує 
стан пір’я, а бета-глюкан підвищує імунітет. Pro Vita® 
повністю задовольняє потреби птахів та покращує 
здоров’я серця, підвищує активність та загальний стан 
птахів. Не містить цукру, штучних барвників та консер-

вантів.

Корм Pro Vita для жако (33742 - 750г)
Корм спеціально розроблений ветери-
нарами та містить добірні зернові, овочі 
і фрукти, а також інші натуральні інгреді-
єнти. Основні пробіотики забезпечують 
гарне травлення та сприяють  відмін-
ному стану Вашого пернатого друга.

Корм Pro Vita для серед-
ніх та великих папуг (33741 - 750г)
Корм спеціально розроблений ветери-
нарами та містить добірні зернові, овочі 
і фрукти, а також інші натуральні інгреді-
єнти такі як листя евкаліпту та кактусу. 
Основні пробіотики забезпечують гарне 
травлення та сприяють відмінному стану 
Вашого пернатого друга.

Корм Pro Vita для нерозлучників 
(33849 - 750г)
Корм спеціально розроблений ветери-
нарами та містить добірні зернові, овочі 
і фрукти, а також інші натуральні інгре-
дієнти. Основні пробіотики забезпечу-
ють гарне травлення та сприяють  від-
мінному стану Вашого пернатого друга. 
Корм не містить цукру.

Корм Pro Vita для хвилястих папуг 
(33739 - 750 г)
Корм спеціально розроблений ветери-
нарами та містить всі інгредієнти якими 
харчуються птахи у природніх умовах. 
Основні пробіотики забезпечують гарне 
травлення та сприяють  відмінному стану 
Вашого пернатого друга. Корм не містить 
цукру.

Корм Pro Vita для канарок  
(33740 - 800 г)
Корм спеціально розроблений ветери-
нарами та містить добірні зернові, овочі 
і фрукти, а також інші натуральні інгре-
дієнти. Основні пробіотики забезпечу-
ють гарне травлення та сприяють  від-
мінному стану Вашого пернатого друга. 
Корм не містить цукру.
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Вітамінізовані добавки для папуг
Вітамінізована кормова добавка з біо-
тином до основного корму для всіх 
видів папуг (21275)
Добавка являє собою ласощі, які поліпшу-
ють апетит, а також підтримують стан птиці 
у період линьки. У якості поживних ласо-
щів, добавку можна давати не лише хви-
лястим, але й великим та середнім папу-

гам. До кладу входять 12 різних компонентів. Рекомен-
довано вживати хворим та видужуючим птахам.

Вітамінізована кормова добавка до 
корму в період линьки для великих та 
середніх папуг (21339)
Містить вітаміни: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E та 
мінерали. В період зміни оперення птиці, 
необхідно ретельніше піклуватися про 
іі здоров’я та забезпечити всіма життєво 
необхідними вітамінами та мінералами.
Містить йод та біотин.

Вітамінізована кормова добавка для 
стимулювання мови хвилястих папуг 
(21172 - 20 г)
Містить стигле насіння, мед, виноград-
ний сік та лецитин, а також життєво важ-
ливі вітаміни. Сприяє більш швидкому 
прирученню птиці.

Вітамінізована кормова 
добавка з медом для хви-

лястих папуг (21182 - 20 г)
Містить стигле насіння, мед, кальцій, фос-
фор, життєво важливі вітаміни.

Вітамінізована кормова 
добавка з риб’ячим жиром 
для хвилястих папуг  
(21192 - 20 г)
До складу поживних ласощів входить 
смачне пшоно, глюкоза, кальцій та жит-
тєво важливі вітаміни. 

Вітамінізована кормова 
добавка з йодом для хви-

лястих папуг та німф (21202 - 20 г)
Добавка містить цінне пшоно, збагачена 
йодом, а також вітамінами та лецитином.
Захищає щитовидну залозу, попереджає 
дефіцит йоду.

Вітамінізована кормова 
добавка для хвилястих 
папуг та екзотичних птахів в період 
линьки (21311 – 20 г)
Містить вітаміни: A, Е, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, 
біотин, нікотинову кислоту, пантотенову 
кислоту та мінерали. Полегшує процес 
зміни оперення у птахів, забезпечуючи 
організм життєво необхідними вітамі-
нами, мінералами. 

Вітамінізована кормова добавка для 
канарок для стимулювання співу  
(21162 - 20 г)
Містить стигле насіння, мед, глюкозу, 
лецитин. Поживна кормова добавка для 
всіх видів канарок. 

Вітамінізована кор-
мова добавка для кана-

рок та лісових птахів у період линьки  
(21310 - 20 г)
Містить вітаміни: A, E, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, 
біотин, нікотинову кислоту, пантотенову 
кислоту та мінерали. Рекомендовано 
вживати в період зростання пір’я для 
забезпечення життєво важливими вітамінами, мінера-

лами та речовинами, що сприяють швидкої 
та безболісної зміні оперення.

Напій для птахів (11537 - 500 мл)
Птахів необхідно забезпечувати не лише 
правильним харчуванням, а й корисними 
напоями. Напій на основі джерельної 
води містить мінеральні речовини та йод. 
Сприяє захисту щитовидної залози та імун-
ної системи.

Крейда для великих папуг Jumbo  
(Vita Fit Mineral Jumbo 21319)
Підходить як для австралійських, так та 
для маленьких папуг. Містить вапняк та 
основні мінеральні речовини, які пози-
тивно впливають на міцність кісток птиці. 
Не містить барвників, консервантів та 
антиоксидантів.

Пісок для птахів BIO SAND (11003 - 2 кг)
Містить дрібний очищений пісок, який 
виник ще в Юрський період, збагаче-
ний вапняком, має приємний цитрусо-
вий аромат. Пісок – чудовий засіб для 
заточування дзьоба та прийому пісоч-
них «ванн».

Пісок для птахів SANDY - 3 
- PLUS (11007 - 2,5 кг)

Оптимальна гігієна в клітці Вашого улю-
бленця. Містить вапняний пісок та інші 
елементи, необхідні для поліпшення трав-
лення.

Пісочні підстилки для клі-
ток Sandy (11035 - 21 х 32 
см; 11034 - 24,5 х 40 см)
Пісочні підстилки в клітці перешкоджа-
ють поширенню сміття у клітці. Це чудо-
вий засіб завжди зберігати Ваш будинок 
і будиночок птиці в чистоті.

Все для птахів - 5 -



Крекер для хвилястих папуг ENERGY (21292 
- 2 шт. / уп.)
Крекер стимулює життєві сили та активність. 
Увага! Крекер містить підвищену кількість 
мінералів та вітамінів. Підвищує імунітет та 
життєвий тонус.

Крекер для хвилястих папуг в 
період линьки (21224 - 2 шт. / уп.)
Спеціальний крекер для хвилястих 
папужок, полегшує процес зміни оперення. 
До складу крекеру входить йод, а також необ-
хідні амінокислоти та мікроелементи. 

Крекер для молодих папужок з 
кальцієм JUNIOR (21226 - 2 шт. / уп.)
Продукт містить додаткову порцію 

кальцію, який необхідний для формування 
скелету молодих птахів.

Крекер для хвилястих папуг  
медовий (21238 - 2шт. / уп.)
Крекер збагачений медом та містить 
зерна кунжуту, які так полюбляють 
хвилясті папуги.

Крекер для хвилястих папуг з апе-
льсином (21278/26235 - 2 шт. / уп.)
Містить вітамін С, який нормалі-
зує імунну систему та йод для поліп-

шення роботи щитовидної залози.

Крекер для хвилястих папуг з кун-
жутом та бананом  
(21254-26232 - 2 шт. / уп.)
Збагачений важливими вітамінами 
А, D3, В2, В6, В12. Крекер підсилює активність 
папужки, додає енергії, а також містить йод 
для захисту щитовидної залози.

Крекер для хвилястих папуг зі зла-
ками POP FIT (21225 - 2 шт. / уп.)

Продукт сприяє процесу травлення оскільки 
містить злаки, що добре перетравлюються та 
покращують обмін речовин.

Крекери та ласощі для птахів
Крекер для великих папуг мультивітамін 
(21198 - 2 шт. / уп.)
Мультивітамінні крекери є не тільки смач-
ними ласощами, але й корисною добавкою до 
основного корму. Містять вітаміни А, С та Е та 
попереджують ознаки голодування. Не міс-
тять цукру.

Крекер для великих папуг з медом 
та тропічними фруктами  

(21296 - 2 шт. / уп.)
Містить шматочки бананів та папайя, збага-

чені кальцієм та фосфором.

Крекер для великих папуг з фрук-
тами та горіхами (21290 - 2 шт. / уп.)
Підтримує життєві сили організму, 
гостроту зору та покращує стан 
шкіри папуг.

Крекер для великих папуг в період 
линьки (21294 - 2 шт. / уп.)
Збагачений білком, підтримує орга-

нізм папуг в період линьки, сприяє форму-
ванню нового здорового оперення.

Крекер для німф з ківі  
(21295 - 2 шт. / уп.)
Стимулює роботу серцево-судин-
ної системи, покращує імунітет. Корм містить 
вітаміни: А, D3, Е, С.

Крекер для австралійських папуг з 
фруктами (21289 - 2 шт. / уп.)
Мультивітамінний комплекс кре-
керу сприяє посиленню життєвих сил 
організму, укріплює імунітет.

Крекер для африканських папуг 
медовий (21288 - 2 шт. / уп.)
Містить мед, кунжут та всі життєво 
важливі вітаміни.
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Крекер для канарок з кунжутом та бананом 
(21255 - 2 шт. / уп.)
Крекер сприяє зміцненню та живленню орга-
нізму птиці, оскільки містить поживні рос-
линні масла та жири, а також банан.

Крекер для канарок в період линьки 
(21221 - 2 шт. / уп.)
За допомогою комплексу амінокислот 
та мікроелементів, продукт підтримує 

канарку в період линьки. 

Крекер для канарок з ківі  
(21269 - 2 шт. / уп.)
Продукт містить шматочки ківі, віта-
мін С, який стимулює захисні сили 
організму та є чудовою профілактикою сер-
цево-судинних захворювань та інфекцій.

Крекер для канарок з медом  
(21247 - 2 шт. / уп.)
Крекер містить поживні речовини, 

вітаміни А, D3, Е, зміцнює імунну систему та 
підвищує життєві сили організму.

Крекер для канарок з паприкою 
(21228 - 2 шт. / уп.)
Крекер містить бета-каротин, який 
сприяє формуванню яскравого опе-
рення, завдяки натуральним каротиноїдам, 
а також зерна червонокачанної капусти та 
паприки, які активізують природні пігменти 
для посилення забарвлення.

Крекер для канарок з яйцем  
(21265 - 2 шт. / уп.)
Збагачений протеїнами, зміцнює організм та 
живить життєві сили птиці. Крекер містить комп-
лекс вітамінів, а також мінералів, в тому числі 
кальцію та фосфору для підтримки імунітету.

Крекер для хвилястих папуг з ківі 
(21267/26234 - 2 шт. / уп.)
Підтримує організм птиці в стресовий період, 
сприяє профілактиці простудних захворю-
вань, а також підтримує активність папужки.

Крекер для хвилястих папуг з  
травами (21280 - 2 шт. / уп.)
Крекер містить живильні трави: 

чебрець, подорожник, базилік та кріп. До 
складу входять всі життєво важливі вітаміни, 

кальцій та фосфор.

Крекер для хвилястих папуг з  
фруктами (21264 - 2 шт. / уп.)
До складу крекеру входять шматочки сливи 
та полуниці. Продукт збагачений вітамінами, 
кальцієм та фосфором.

Крекер для хвилястих папуг з 
яйцем (21263 - 2 шт. / уп.)
Містить поживні речовини, кальцій та 

фосфор. Яєчний протеїн живить Вашого папу-
жку та є джерелом додаткових сил. 
Крекер для хвилястих папуг 
інжир / банан / ківі  
(21237 - 3 шт. / уп.)
Три різні та смачні крекери підібрані з ура-
хуванням особливостей харчування хви-
лястих папужок у природньому середо-
вищі. Крекери містять цінні вітаміни для 
здорового способу життя птиці.

Крекер для хвилястих папуг мед /фрукти / 
яйце (21231 - 3 шт. / уп.)
Три різних крекерів в одній упаковці: мед - 
для профілактики простудних захворювань, 
вітамінізований крекер з фруктами та яєч-
ний крекер, який збагачений протеїнами.
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Серія кормів для гризунів Emotion

Компанія Vitakraft продовжує бути лідером ринку завдяки своїм унікальним рецептурам кормів. Постійні спо-
стереження та дослідження в сфері харчування гризунів надають компанії можливість впроваджувати інновації 
та вдосконалювати рецептури кормів. В 2016 році, в черговий раз, відбулася якісна зміна та розширення серії 
кормів Emotion для гризунів.  Сумісні напрацювання провідних ветеринарів та заводчиків дали змогу розробити 
уникальний TriVita – Complex:

1. Пребіотики для оптимального травлення  
Рослинні речовини, такі як інулін, вважаються пребіотиками, у разі якщо вони складаються з перетравних 
харчових волокон. Вони сприяє здоров’ю кишкової флори, яка в свою чергу, підтримує травну та імунну 
систему.

2. Правильний баланс амінокислот  
Амінокислоти є будівельними блоками білків. При правильному поєднанні вони збільшують біологічну  
цінність їжі.

3. Забезпечення ДГА з найвищим рівнем ефективності  
З хімічної точки зору, DHA (докозагексаєнова кислота), є однією з омега-3 
жирних кислот. Серія Emotion® збагаченя DHA, завдяки вмісту морських 
водоростей. Як відомо, вони є одними з найбільш поживних і біологічно 
активних омега-3 жирних кислот, що мають важливе значення та спри-
яють функціонуванню серця та головного мозку, а також підтримують 
імунну систему. 
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Суміш з квітів та фруктів для гризунів 
Emotion Flowers & Fruits (31494)
Суміш підходить усім гризунам, а осо-
бливо кроликам. Містить календулу та 
журавлину, а також пребіотик інулін, який 
сприяє здоров’ю кишкової флори та гар-
ному самопочуттю тварин.

Хрусткі кульки з овочами для гризунів 
Emotion® Crispy Balls «Veggie» (31492)
Кульки містять смачні овочі та підходять 
усім видам гризунів. До складу входить 
пастернак, що багатий на інулін. Пребіо-
тики сприяють здоров’ю кишкової флори 
та гарному самопочуттю тварин.

Emotion Beauty Selection
Збалансовані корми, містять інгредієнти, які підібрані з урахуванням особливих потреб кожного виду. Всі фор-
мули не містять цукру, штучних ароматизаторів та консервантів. 
Корм для кроликів Emotion Beauty Selection Adult (33745 – 600г, 33750 – 1,5кг) Корм для пацюків Emotion Beauty Selection (33758 – 600г)

Корм для морських свинок Emotion Beauty Selection Adult (33753 – 600г) Корм для дегу Emotion Beauty Selection All Ages (33761 – 600г)

Корм для мишей Emotion Beauty Selection All Ages (33764 – 300г)

Emotion Complete
Оптимальний склад та форма гранули разом з високим вмістом клітковини, ідеально розроблені для певних тва-
рин та фаз їх життя. У результаті, гризуни отримують всі необхідні поживні і життєво важливі речовини. 
Корм для кроликів Emotion Emotion Complete Adult (33771 – 800 г, 33772 – 1,5 кг) Корм для хом’яків Emotion Emotion Complete Adult (33778 – 800 г)

Корм для морських свинок Emotion Emotion Complete Adult (33775 – 800 г)  Корм для шиншил Emotion Emotion Complete Adult (33779 – 800 г)

Ласощі для гризунів Emotion
Нові ласощі від Vitakraft представлені серією Emotion. 
Формули ретельно розроблені ветеринарами, містять 
пребіотики та пастернак, який має високий вміст інуліну. 

Хрусткі морквинки Emotion Crunchy 
«Carrot» (31488)
Беззернові ласощі на основі моркви іде-
ально підходять гризунам усіх видів. Міс-
тять пребіотики, що сприяють здоров’ю 
кишкової флори та гарному самопочуттю 
тварин.

Мюслі-кубики для гризунів «Трав’яні» 
Emotion Muesli Cubes «Herbal» (31490)
Хрусткі злакові кубики з ароматними тра-
вами ідеально підходять гризунам усіх 
видів. Містять чабрець, а також пребіотик 
інулін, який сприяє здоров’ю кишкової 
флори та гарному самопочуттю тварин.
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Корми для гризунів
Корм для кроликів Menu Vital (25581 - 
500 г; 29219 - 1кг; 25542 - 3 кг, 25665 - 5 кг)
Збалансований основний корм для кро-
ликів. До складу входять необхідні віта-
міни: А, Е, С, В1, В2, а також мінерали, 
овочі, злаки - все для довгого та здоро-
вого життя Вашого улюбленця.

Корм для молодих 
кроликів Menu Kids (25334 - 500 г) 
Меню для молодих кроликів сприяє зрос-
танню та розвитку. Корм рекомендовано 
для переходу від годування молоком до 
раціону дорослих тварин. Містить широ-
кий спектр вітамінів A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12 
та мінеральних речовин, холінхлорид, біотин, панто-
тенову, фолієву, дубильну кислоту, залізо, мідь та ін.

Корм для кроликів в гранулах з соло-
дом Pellets (25246 - 1 кг) 
Солод допомагає підтримувати жит-
тєві сили, а люцерна особливо корисна 
для оптимального засвоєння їжі. Склад: 
рослинні субпродукти, меласовий жом, 
злаки, овочі, паростки солоду (5%), міне-
ральні речовини.

Корм для дорослих кролів VITA SPECIAL 
(25314 - 600 г)
Зменшує запах продуктів життєдіяльності, 
містить основні жирні амінокислоти для 
додаткового догляду за шерстю та шкі-
рою. Кожна гранула містить всі важливі 
поживні речовини та клітковину. До складу входять 
також вітаміни: А, Е, D3, мідь та інші мінеральні речовини.

Корм для кроликів з бананом та фруктами LIFE 
(25119 - 600 г) 
Енергія для життєвих сил та гарної фізич-
ної форми. До складу входять банани, 
морква, та поживна люцерна для кра-
щого засвоєння та сточування зубів.

Корм для кроликів з горі-
хами та фруктами FRESH Fruit 

Cocktail (25114 - 300г)
Має чудовий запах та містить безліч хруст-
ких горішків, поживних зерен, смачних ово-
чів. Відмінний спосіб урізноманітнити раціон 
Вашого маленького улюбленця. Завдяки спе-
ціальній формі упаковки (тубус), зберігає свої 

ароматичні властивості.

Корм для шиншил PELLETS (25066 - 400 
г; 25076 - 1 кг)
Прекрасний корм високої якості, що 
містить багато клітковини, вітамінів 
та мінералів, збагачений ферментами 
солоду. Сприяє процесу травлення та 
засвоєнню речовин.

Корм для шиншил VITA SPEСIAL 
(25326/25847 - 600 г)
Містить підвищену кількість клітковини, 
сприяє перетравленню їжі, знижує ризик 
захворювань, пов’язаних з травленням та 
харчуванням. Корм містить 12 вітамінів, 
комплекс мінералів, та зародки пшениці, які 

отримані методом холодного пресування.

Корм для морських свинок Menu Vital 
(25583 - 400 г; 25582 - 1 кг)
Основний корм для морських свинок, 
призначений для щоденного годування. 
До складу входять овочі, насіння, злаки, 
мінерали, вітаміни: А, Е, С, В1, В2 - все необ-
хідне для довгого та здорового життя 
Вашого улюбленця.

Корм для дорослих морських свинок 
VITA SPECIAL (25311 - 600г)
Містить сиру клітковину та ессенціальні 
жирні кислоти. Сприяє поліпшенню яко-
сті шерсті. Спеціально розроблена рецеп-
тура зменшує неприємні запахи.

Корм для морських свинок з 
вітаміном С Life Power (25109 - 600 г)
Надає життєві сили та сприяє активності 
тварини. Містить ретельно відібрані сорти 
фруктів та овочів. Завдяки яблуку, що вхо-
дить до складу, містить додаткову кількість 
вітаміну С. Комплекс VitaGerm®, що скла-
дається з холодно пресованої люцерни, 
містить 70 поживних діючих речовин.

Корм для пацюків Premium Menu  
(25656 - 400 г)
Преміум меню містить все, що так люблять 
пацюки. Склад корму максимально набли-
жений до природного раціону. Містить 
цільні зерна, фрукти, багато білку, життєво 
важливих мінералів та вітамінів.

Корм для хом’яків  
Menu Vital (29222 - 400 г)
Збалансований корм з люцерною, яка 
покращує травлення. До складу входять 
зерна, стигле насіння та трави. Збагачений 
вітамінами.

Корм для мишей  
MenuVital (25022 - 400 г)
Це енергетично цінний основний корм, 
який складається зі стиглих злаків та 
смачних овочів. Містить всі необхідні віта-
міни: А, В2, Е, D3, пшоно, вівсяні пластівці, 
дріжджі, молоко, молочні субпродукти та ін.,
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Крекер для кроликів з овочами, горі-
хами та лісовими ягодами  
(25227 – 3 шт. / уп.)
Прекрасний смак та функціональні ком-
поненти поєднані в одному крекері. Сма-
чна суміш насіння підходить спеціально 
для кроликів та забезпечує організм 
необхідними вітамінам та мінералами.

Крекер для кроликів з овочами та 
попкорном (25087 – 3 шт. / уп.)
Смачне та корисне доповнення до основ-
ного раціону Вашого улюбленця. Суміш 
складається з високоякісного насіння, 
зерен, фруктів, попкорну, овочів. Смачний 
та хрусткий крекер принесе величезне 
задоволення вашому кролику.

Крекер для шиншил з травами  
(25349 - 2 шт. / уп.)
Крекер містить дикі трави: кріп, подорож-
ник та чебрець. Покращує процеси обміну 
речовин, сприяє формуванню здорової шер-
сті, відтворює натуральні ферменти, які міс-

тяться в їжі природнього середо-
вища.

Крекер для шиншил з кальцієм  
(25062 - 2 шт. / уп.)
Містить насіння, додаткову порцію каль-
цію для правильної будови скелета та здо-
рових зубів, а також для поліпшення обміну 
речовин та підвищення імунітету. До складу 

включені життєво важливі вітаміни, фосфор 
та кальцій.

Крекер для морських свинок з фруктами 
та вітаміном С (25155 - 2 шт. / уп.)
Містить фрукти, вітаміни А, Е, D, B1, B2, B6, 
B12, K. До складу входять зернові, насіння, 
горіхи, фрукти, мед, кальцій, фосфор.

Крекер для пацюків з зерном та фрук-
тами (25140 - 2 шт. / уп.)
Містить зерно та фрукти. Задовольняє 
потребу тварини в згризанні та сточування 
зубів. До складу входить спектр вітамінів A, 
E, D, B1, B2, B6, B12, K, а також кальцій та фос-
фор.

Крекер для хом’яків з фруктами 
(25154 - 2 шт. / уп.)
До складу входять зернові, рос-

линні субпродукти, значна частка фруктів, 
горіхів, меду, а також вітамінів А, D3, Е. Кре-
кер можна давати кожні 1-2 дня як основне 
харчування.

Корм для дегу (25143 - 600 г)
Містить квіточки, які сприятливо впли-
вають на організм, клітковину(стебла 
топінамбура) та вітаміни (пластівці 
морквини).

Корм для тхорів 
(28603 - 800г) 
Поживний корм, 
який відповідає при-

родним потребам харчування тхо-
рів. Містить велику кількість вітамі-
нів: А, Е, жири та корисні речовини. 
У кормі дотримується здоровий 
баланс кальцію, фосфору та вітаміну 
D3, що сприяє нормальному роз-
витку скелету та зубів.

Консерва для тхорів (25306 - 100г)
Корм для урізноманітнення основного 
раціону тхорів. До складу входять шма-
точки курки та риби. Консерва містить 
всі необхідні вітаміни та мінерали. Не 
містить солі.

Крекери для гризунів
Крекер для кроликів з медом  (25018 - 2 шт. / уп.)

До складу крекеру входить смачний мед. 
Крекер допомагає підтримувати тонус, нор-
малізувати роботу нервової системи та 
шлунково-кишкового тракту. Можна вико-
ристовувати як винагороду при тренуванні 
та прирученні. Містить злаки, горіхи, а також 
вітамінно-мінеральний комплекс.

Крекер для кроликів POP CORN  
(25157 - 2 шт. / уп.)

Легкий для шлунка та живильний крекер 
містить високоякісні злаки, кукурудзу. Він 
задовольняє потребу кроликів у сточуванні 
зубів, підтримує відмінну кондицію та жит-
тєвий тонус.

Крекер для кроликів з овочами 
(25015 - 2 шт. / уп.)
Містить поживні високоякісні 
злаки, овочі, життєво важливі вітаміни та 
мінерали, а також кальцій та фосфор. Кро-
лик повинен сам гризти крекер, як це і від-
бувається в природі.

Крекер для кроликів з лісовими 
ягодами (25004 - 2 шт. / уп.)
Крекер для кроликів містить не 

лише шматочки смачних ягід,а й велику 
кількість інгредієнтів, які входять в раціон 
кроликів природному середовищі. До 
складу входять вітаміни, кальцій та фосфор.
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Ласощі та добавки для гризунів
Ласощі для шиншил COCKTAIL  
(25065 - 50г)
Корисні ласощі з шипшиною, гороби-
ною та овочами. Склад: фрукти, овочі, 
злаки та рослинні субпродукти.

Ласощі для сточування зубів гризу-
нів FIT BITS (25782 - 500г)
Це корисні ласощі, 

які містять інгредієнти відповідно 
до природного середовища гри-
зуна. Саме тому вони так важливі 
для цього виду тварин. ФітБітс 
виготовлені з пресованої люцерни 
зі смачними морквяними пластів-
цями. Містять клітковину, сприя-
ють сточуванню зубів. Ласощі необ-

хідні для здорового 
травлення.

Натуральні ласощі для гризунів з суше-
ним бананом та яблуком VITA VERDE 
(25683 - 100 г)
Банани є джерелом енергії. Яблука спри-
яють процесам засвоєння корму. Вико-
ристовуйте як добавку до основного 
корму. Склад: банани 70%, яблуко 30%.

Харчова добавка для кроликів  
BONBINOS (25373 - 40 г)
Надзвичайно низькокалорійні та легкозасво-
ювані хрустики містять поживні злаки.

Ласощі для шиншил  
Gourmet (25064 - 50 г)
Це суміш з багатих на вітаміни плодів 
шипшини та благородних бутонів тро-
янд. Все що необхідне для правильного 
харчування Вашого улюбленця.

Харчова добавка з інуліном для стимулювання 
роботи кишкової флори SUNNYS (25026 - 50 г)
Не містить цукру. Склад: овочі, інулін, 
злаки, рослинні субпродукти, міне-

ральні речовини.

Сіно для гризунів 
у великій упаковці 
(25042 - 1 кг)
Натуральне альпійське сіно з запаш-
них трав. Містить безліч баластних 
речовин.

Сіно для гризунів з подорожником та 
конюшиною (25692 - 70г)
Ця смачна суміш виготовлена з відомого 
завдяки своїми корисними та протиза-
пальним діям подорожника та смачної 
конюшини. Ласощі не містять цукру, барв-
ників, антиоксидантів та консервантів.

Мінерал для шиншил 
CALCIFIT (25067 - 31 табл.)
Спеціальна мінеральна добавка для 
задоволення щоденних потреби шиншил 
у кальції.
Містить вітаміни А, D3, Е, С, а також біо-
тин, цинк, залізо, марганець, мідь, каль-
цій та ін.

Напій для гризунів (11535 - 500 мл)
Корисна вода так само важлива як і корисне 
харчування. Напій для гризунів задоволь-
няє потребу тварин в рідині, містить жит-
тєво важливі мінерали та мікроелементи, 
укріплює імунітет тварини. Напій містить 
екстракт морських водоростей, натрій, 
калій, магній, кальцій.

Вітаміни для гризунів  
VitaBon  (25099 - 31 табл.)
Містить мультивітамінний та імунно-ак-
тивний комплекс, що допомагає тварині 
зберігати хорошу форму та активність. 
Стимулює обмін речовин, імунну систему. 
Містить вітаміни: В12, В6, В2, В1, С, Е, D3, А та 
мікроелементи: кальцій, фосфор, біотин, 
нікотинову та пантотенову кислоту.

М’яка підстилка для гнізда гризунів (15001)
На 100% виготовлена з бавовни, захищає 
хом’яків, морських свинок та білих мишей 
від захворювань та переохолодження, 
приємно зігріває. Ідеальний матеріал для 
гнізд. Дуже проста у використанні: покла-
діть шматочок бавовни в будиночок гри-
зуна, та ваш друг буде використовувати 
його для сну. Однієї упаковки достатньо на 
1-2 міс. УВАГА: підстилка не підходить для 
хом’яків, молодше 4 тижнів.

Пісок для шиншил SANDY (15010 - 1 кг)
Шиншилам необхідно кожен день при-
ймати пісочні «ванни», щоб доглядати 
за шерстю та підпідтримувати її у гар-
ному стані. Після купання в спеціаль-
ному піску Sandy шерсть стає шовко-
вистою та м’якою. Vitakraft Шіншла-
СандіСпешл – це ультра тонкий пісок 
спеціальної округлої форми, який 
по-особливому дбає за шерстю Вашої 
шиншили. 

Все для гризунів- 12 -



М’ясні палички для собак
Смачні м’ясні палички Vitakraft представлені в широкій палітрі смаків. Палички Vitakraft
Beef-Stick® містять все, що потрібно Вашому чотирилапому улюбленцеві: привабливий запах та унікальний апе-
титний смак! Жодна з паличок не містить барвників та консервантів. Палички - це не лише смачні ласощі, але й 
ідеальний перекус. Завдяки зручній практичній упаковці, їх зручно всюди брати з собою: в дорогу або просто на 
прогулянку. 

28804 М’ясна паличка з L-карнітином  
28805 М’ясна паличка гіпоаллергенна  
 (індичка + страус) 
23146 М’ясна паличка зі шлунком 
23110 М’ясна паличка з індичкою
23029 М’ясна паличка з олениною 
23145 М’ясна паличка з серцем 
23109 М’ясна паличка з ягнятиною
23268 М’ясні палички з вітаміном Е, 12 г 
23009 М’ясні палички з яловичиною, 12 г 
23269 М’ясні палички з желатином, 12 г 
23267 М’ясні палички з інуліном, 12 г 
23147 М’ясні палички з овочами 12 г 
23149 М’ясні палички з часником 12 г
23148 М’ясні палички д / цуценят, 12 г 

 9 Антибактеріальні 
 9 Економічні
 9 Супер абсорбуючі

 
Ефективно та швидко абсорбують вологу та запахи. Дуже еко-
номічні та витрачаються на 80% менше, ніж звичайні напов-
нювачі. Волога просто твердне, висихає та згортається в гру-
дочки. Потрібно лише видалити грудочки. Не потрібно більше 
чистити весь лоток.

Наповнювач для котячих туалетів COMPACT ULTRA 
(14030 - 2 кг; 14029 - 4кг; 14031 - 8 кг)

Наповнювач для котячих туалетів COMPACT ULTRA PLUS c cілі-
когелем 
(16079 - 8 кг)

Наповнювачі для котячих туалетів

Все для котів та собак - 13 -



Вітаміни для собак середніх порід 
VITA-BON (23069 - 31табл.)
Вітаміни для собак вагою 10-20 кг. 27 
таблеток з вітамінно-мінеральним 
комплексом та 4 таблетки з L-карніти-
ном. Все для здорового та тривалого 
життя Вашого улюбленця. Вітаміни 
сприяють поліпшенню зору, здоров’ю 
зубів та шерсті, гормонального та про-
теїнового обміну речовин, покращують роботу шлун-
ково-кишкового тракту.

Вітаміни для собак дрібних порід 
VITA-BON (23068 - 31 табл.)
Вітаміни для собак вагою 5 - 10 кг. 27 
таблеток з вітамінно-мінеральним 
комплексом та 4 таблетки
з L-карнітином. Все для здорового та 
тривалого життя Вашого улюбленця. 

Вітаміни сприяють 
поліпшенню зору, 
здоров’ю зубів та 
шерсті, гормонального та протеї-
нового обміну речовин, покращу-
ють роботу шлунково-кишкового 
тракту.
Курс розрахований на 1 місяць: 
вживати 1 таблетку на день.

Вітаміни для кішок VITA-BON (24033 - 
31 табл.)
Достатньо лише 1 таблетки в день, щоб 
Ваша кішка отримувала всі корисні 
речовини на кожному етапі її розвитку. 
23 вітаміни та поживні речовини, які 
містяться в таблетках, сприяють побу-
дові кісток, посиленню мускулатури, 
поліпшенню кровотворення та зміц-
ненню нервової системи. Вони також 

корисні для підтримки серця та кровообігу, здоров’я 
шерсті та гарного зору, посилення імунітету та попе-
редження появи зовнішніх недоліків.

Вітаміни для собак великих порід 
VITA-BON (23070 - 31 табл.)
Для великих собак, вагою від 20 кг. 
27 таблеток з вітамінно-мінеральним 
комплексом та 4 таблетки з L-карніти-
ном. Все для здорового та трива-
лого життя Вашого улюбленця. 
Вітаміни сприяють поліп-
шенню зору, здоров’ю зубів 
та шерсті, гормонального та 
протеїнового обміну речовин, 

покращують роботу шлунково-кишкового 
тракту.

Харчові добавки VITA-BON добре себе зарекомендували як вітаміни, які:

 9 допомагають зміцнити здоров’я вашого улюбленця, 

 9 містять необхідні поживні речовини для оптимального стану , 

 9 запобігають симптоми дефіциту вітамінів 

 9 підтримають загальний стан. 

Добавки розроблені спеціально щоб задовольнити конкретні потреби організму у різноманітні періоди життя, 
такі як період росту, відновлення, вагітності.

Вітаміни для котів та собак

Все для котів та собак- 14 -



Рулетки RING GO
Нові рулетки Ring go® від Vitkraft додадуть більше яскравих фарб у Ваше життя! Інноваційний дизайн рулетки 

характеризується не тільки своєю унікальністю, але й високою практичністю та надійністю. Кілька нових функцій 

набагато полегшать Ваше повсякденне життя.

28844 - блакитний

28845 - бірюзовий

28846 - зелений

28847 – білий

28840 - жовтий

28842 - червоний

28841 - помаранчевий

28843 – рожевий

 9 Зручна ергономічна ручка у формі кільця дозволить рукам залишатися вільними.
 9 Довжина стрічки 5 метрів, що дозволяє відчувати Вашій собаці себе вільно.
 9 Кільце одним рухом можна розкрити та закрити, надійно закріпивши повідець на будь-який стійці.
 9 Пружинний механізм рулетки змотує стрічку повідця на котушку, як тільки собака наближається.
 9 Рулетка Ring go підходить всім собакам до 25 кг.
 9 Асортимент налічує 8 яскравих кольорів.

Все для котів та собак - 15 -



Офіційний дістриб’ютор ТМ Vitakraft
в Україні – ТОВ «АЙПЕТ»

61105, вул. Зернова 4, г. Харків, Україна,
тел. (057) 786-73-80

e-mail: office@priroda.ua.


