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کمپانی خانوادگی تولید غذای حیوانات در ایتالیا
ــتان  ــاز دوس ــا نی ــب ب ــی متناس ــی اختصاص ــود غذای ــه وج ــاز ب ــاس نی ــای Baldassarre Monge احس ــه آق از روزی ک
چهارپایمــان را نمــود بیــش از 50 ســال گذشــته اســت. امــروزه همچــون آن زمــان، خانــواده Monge بــه طــور شــخصی 
و روزانــه در کمپانــی حضــور فعــال داشــته تــا از تولیــد غــذا بــا بهتریــن کیفیــت ممکــن و نیــز وجــود ایمنــی و رفــاه 

در محصوالتشــان مطمئــن باشــند.
ایــن کمپانــی همــراه بــا عشــق میلیــون هــا خانــواده در سرتاســر دنیــا بــه حیوانــات خانگــی رشــد نمــوده تــا بتوانیــم 
رســیدگی مشــابه بــا فرزندانمــان را بــه ایــن حیوانــات داشــته باشــیم. بــرآورده کــردن نیــاز تغذیــه ای حیوانــات نــه 
تنهــا یــک اولویــت اســت تــا آنهــا بتواننــد همــواره در شــرایط خوبــی باشــند بلکــه بســیار فراتــر از آن اســت. بــرای 
اینکــه بــا حیــوان خانگــی تــان بــه پیــاده روی برویــد، شــاهد رشدشــان باشــید و در کنــار هــم لــذت ببریــد مهمتریــن 
چیــزی کــه مــا مــی توانیــم بــه آنهــا هدیــه کنیــم محصولــی حاصــل از عشــق مــا بــه حیوانــات بــا در نظــر گرفتــن 

تمامــی نیازهــای آنهــا بــرای داشــتن زندگــی فــوق العــاده مــی باشــد.
گروه Monge بزرگترین تولید کننده خوراک سگ و گربه در کشور ایتالیا می باشد

تمامــی دپارتمــان هــای مختلــف ایــن کمپانــی شــامل تولیــد، تحقیقــات و توســعه، کنتــرل کیفیــت، حمــل و نقــل، 
فــروش و مارکتینــگ در محــل کارخانــه ایــن کمپانــی در اســتان Cuneo زیــر یــک ســقف قــرار دارنــد.

ــک در  ــذای خش ــد غ ــه تولی ــن کارخان ــه روزتری ــن و ب ــدرن تری ــایش م ــاهد گش ــا ش ــاره اروپ ــال 2013  ق در س
ــات مــی باشــند. ایــن کمپانــی همــه روزه                      ــاه حیوان ــود. محصــوالت Monge ضامــن ســامتی و رف ــی Monge ب کمپان
ســرمایه گــذاری بســیاری بــه لحــاظ مالــی و انــرژی بــرای تحقیــق و یافتــن راه حــل هــای طبیعــی و خاقانــه جهــت 

ــد. ــر نمــودن محصــوالت خــود مــی نمای ــد و هــر چــه بهت تولی
دپارتمان R&D این کمپانی همواره فرموالســیون هایی ســالم، باالنس و کامل را برای محصوالت ســگ و گربه این شــرکت 
 تعریــف مــی نماید. شــایان ذکر اســت کمپانی Monge دارای باالترین اســتاندارد های تولید در اروپــا از جمله گواهی های

GMP, IFS, BRC, ISO می باشد.

Monge & C. S.p. A. is certified to
Gestione 
Ambientale

ISO 14001

Impresa 
Registrata

Gestione 
Ambientale

ISO 14001

Impresa 
Registrata



برند Simba حاوی غذای خشک و کنسرو بوده و برای تغذیه روزانه سگ ها با کیفیت پریمیوم تولید شده است. غذای 
خشک این برند، تغذیه ای کامل برای سگ های تمامی نژادها بوده و حاوی انواع ویتامین جهت سامت و شادابی این 

حیوانات می باشد.
کنسروهای این رنج دارای نمک های معدنی، ویتامین ها و افزودنی های طبیعی می باشد.
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Beef 
غذای خشک با طعم بیف

Chicken
غذای خشک با طعم مرغ

1 pcs

1 pcs

20 Kg 

20 Kg 

Quality

ایــن محصــوالت غذایــی کامــل بــرای ســگ هــا بــوده و حــاوی ویتامیــن A ، D3 و E  مــی باشــند کــه 
موجــب تقویــت، ســامت و شــادابی ســگ هــا مــی گــردد. جــذب پروتئیــن بــا حضــور گوشــت مــرغ و 

بیــف در ایــن محصــوالت تضمیــن شــده مــی باشــد.
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Chunks With Wild Games 
کنسرو چانک

 با طعم گوشت شکار

Chunks With Lamb 
کنسرو چانک
 با طعم بره

Chunks With Chicken & Turkey  
کنسرو چانک

 با طعم مرغ و بوقلمون

24 pcs 24 pcs 24 pcs

415 gr 415 gr 415 gr 

Quality
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Chunks With
Wild Games 
 کنسرو چانک

با طعم گوشت شکار

Chunks With
Lamb 

 کنسرو چانک
با طعم بره

Chunks With
Chicken & Turkey  

 کنسرو چانک
با طعم مرغ و بوقلمون

Chunks With
Beef & Vegetables 

 کنسرو چانک
با طعم بیف و سبزیجات

12 pcs 12 pcs 12 pcs 12 pcs

1230 gr 1230 gr 1230 gr 1230 gr 

Quality



Special Dog رنجــی کامــل و مناســب بــرای نیازهــای مختلــف بــا کیفیــت پریمیــوم مــی باشــد. غــذای خشــک این رنج 
کامــل، باالنــس و دارای کیفیــت فــوق العــاده مــی باشــد. ایــن محصــوالت حــاوی گوشــت، مــرغ و عصــاره یــوکا بــوده 
کــه موجــب کاهــش بــوی مدفــوع در ســگ هــا مــی گــردد و نیــز حــاوی ســاقه چغنــدر و پریبیوتیــک جهــت تثبیــت 
 فلــور روده مــی باشــد. کنســرو هــای پتــه و چانــک ایــن رنــج در طعــم هــای گوناگــون و عــاری از طعــم دهنــده هــا و

رنگ دهنده ها هستند.
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Puppy & Junior Chicken & Rice
 غذای خشک توله سگ و سگ های آبستن و شیروار

با طعم مرغ و برنج

1 pcs4 pcs

15 Kg 4 Kg

Calcium & Phosphorus 
For Bones Growth

Calcium & Phosphorus 
For Muscles Growth

Quality

ایــن محصــول حــاوی مقادیــر بــاالی پروتئیــن بــا منشــأ مــرغ و کربوهیــدرات بــا منشــأ برنــج مــی باشــد 
ــل  ــات تبدی ــن حیوان ــاال در ای ــرژی ب ــاز ان ــودن نی ــرف نم ــت برط ــه ای مناســب جه ــه گزین ــه آن را ب  ک
ــروری  ــات ض ــا و عض ــدان ه ــب دن ــد مناس ــرای رش ــفر ب ــیم و فس ــح کلس ــبت صحی ــازد. نس ــی س  م
مــی باشــد. مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــاال و اســتفاده از پریبیوتیــک هــا و عصــاره یــوکا موجــب مــی گــردد 

کــه ایــن محصــول گزینــه ای مناســب بــرای رشــد تولــه ســگ شــما باشــد.
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Classic
غذای خشک کالسیک

1 pcs

20 Kg

Quality

ــال  ــت نرم ــا ســطح فعالی ــه نژادهــا ب ــغ کلی ــی کامــل و مختــص ســگ هــای بال ــن محصــول غذای   ای
ــد و  ــه تولی ــت در پروس ــق بهداش ــت دقی ــاال، رعای ــت ب ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــتفاده از م ــد. اس ــی باش  م

بسته بندی و روش طبخ خاص آن، کیفیت باال و طعم لذیذ را گارانتی می نماید.
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Pate Tripe & Lamb
کنسرو پته با طعم

  سیرابی و بره 

 Pate Tripe & Beef
کنسرو پته با طعم

  سیرابی و بیف

24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr

Pate Veal & 
Vegetables

کنسرو پته با طعم
گوساله و سبزیجات 

Pate Chicken & 
Rabbit

کنسرو پته با طعم
مرغ و خرگوش 

Pate Lamb & 
Turkey

کنسرو پته با طعم
بره و بوقلمون

 Pate Junior 
Chicken & Rice

 کنسرو پته توله سگ
با طعم مرغ و برنج

24 pcs 24 pcs 24 pcs24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr400 gr

Quality

P U P P Y
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Quality

Chunks With 
 Beef & Vegetables 
 کنسرو چانک با طعم 

بیف و سبزیجات

Chunks With 
 Beef & Vegetables 
 کنسرو چانک با طعم 

بیف و سبزیجات

Chunks With  
Chicken

کنسرو چانک با طعم
مرغ 

Chunks With  
Chicken

کنسرو چانک با طعم
مرغ 

12 pcs

12 pcs

12 pcs

12 pcs

720 gr

820 gr

720 gr

820 gr
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Chunks With
Veal 

کنسرو چانک
با طعم گوساله

Chunks With
Lamb & Rice
کنسرو چانک

با طعم بره و برنج

12 pcs12 pcs

1275 gr1275 gr

 Chunks With
Turkey & Chicken & Cereals

 کنسرو چانک
با طعم بوقلمون، مرغ و غالت

Chunks With
 Chicken

کنسرو چانک
با طعم مرغ

12 pcs 12 pcs

1275 gr 1275 gr

Quality



محصــوالت ایــن رنــج بــا هــدف ارائــه بهتریــن هــا بــه ســگ شــما تولیــد شــده انــد. فرموالســیونی کامــل، ســامت و 
باالنــس بــا تمــام مــواد اولیــه طبیعــی کــه ســامت دوســتان چهارپایمــان را در زندگــی روزانــه گارانتــی مــی نمایــد. دســتور 
تهیــه ایــن محصــوالت شــامل مــواد اولیــه منحصــر بــه فــرد، دســت چیــن شــده و بــا کیفیــت فــوق العــاده بــوده ماننــد 
تخــم کتــان )سرشــار از Omega 3( کــه مــی توانــد کمــک شــایانی بــه سیســتم قلبی-عروقــی نمایــد و مرکبــات )غنــی از 
ویتامیــن هــا( کــه ســبب کاهــش رادیــکال هــای آزاد و کنــد نمــودن فرآینــد پیــری مــی گــردد. دســتور پخــت تمامــی ایــن 

محصــوالت عــاری از رنــگ دهنــده هــا و طعــم دهنــده هــا مــی باشــد. 
ــار از 	  ــه سرش ــوده ک ــج  ب ــرغ و برن ــالمون، م ــی س ــره، ماه ــوالت ب ــن محص ــن در ای ــی پروتئی ــع اصل ــن: منب  پروتئی

پروتئین های قابل هضم می باشند.
تخم کتان: تخم کتان موجب تقویت سیستم قلبی-عروقی می گردد.	 
مرکبات: سرشار از ویتامین C بوده و موجب تقویت سیستم ایمنی و قدرت دفاع بدن می گردد.	 
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Puppy & Junior
غذای خشک مخصوص

 توله سگ و سگ های آبستن و شیروار
حاوی مرغ، برنج و مرکبات

0 - 12 Month

8 pcs

1.5 Kg

Super

DIET

این محصول برای مصرف روزانه توله سگ ها تا سن 12 ماهگی فرموله شده است. کلیه عناصر غذایی که جهت رشد مناسب 
و سامت توله سگ ها ضروری می باشند، در دستور تهیه این غذا گنجانده شده اند.

تخم کتان موجود در این محصول سبب تقویت فعالیت قلبی-عروقی شده و نیز مرکبات غنی از ویتامین C بوده که موجب 
تقویت سیستم ایمنی می گردد.

دستور مصرف:
توله سگ: 	 

این غذا مناسب توله سگ ها از 20 روزگی تا 12 ماهگی می باشد. در سنین پایین تر می توانید این غذا را با شیر یا آب گرم 
مخلوط نمایید. میزان مصرف توصیه شده می بایست به 3 تا 4 وعده در روز تقسیم و یا بر اساس نیاز هر حیوان تغییر یابد.

سگ های آبستن و شیروار: 	 
 در ابتدای آبستنی میزان روزانه غذا 10% اضافه گردد و سپس در هفته های پایانی و نیز دوران شیردهی 25% افزایش یابد.

کربوهیدرات  و  ها  پروتئین  از  کاملی  منبع  برنج  و  مرغ  سفید   گوشت 
می باشد. میزان جذب باال، این غذا را به عنوان محصولی مناسب برای 

سگ ها با مشکات دستگاه گوارش تبدیل می سازد.

نشده  اشباع  چرب  اسیدهای  و  ها  پروتئین  از  غنی  مرغ  تخم   زرده 
می باشد که با تجمع کلسترول مقابله می کنند. سفیده تخم مرغ منبعی 
ارزشمند از ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه ویتامین A، ید و آهن می باشد.

پریبیوتیک های FOS و MOS موجب تثبیت فلور روده حیوانات شده و 
هضم ایده آل را گارانتی می نماید.
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Mini Adult Monoprotein Lamb
غذای خشک مونوپروتئین مخصوص

سگ های بالغ نژاد کوچک
حاوی بره، برنج، سیب زمینی و پرتقال

6 pcs

800 gr

Super

DIET

ایــن محصــول مناســب ســگ هــای بالــغ نــژاد کوچــک کــه در محیــط خانــه و یــا خــارج از آن زندگــی 
مــی کننــد، مــی باشــد. مــواد اولیــه بــا کیفیــت فــوق العــاده شــامل بــره و برنــج، ضامــن هضــم و طعــم 
لذیــذ آن مــی باشــند. پرتقــال و تخــم کتــان منبعــی بــرای آنتــی اکســیدان هــا و ویتامیــن هــا هســتند. 
فرموالســیون ایــن غــذا حــاوی پریبیوتیــک هــای طبیعــی FOS و MOS جهــت ســامت دســتگاه گــوارش 

مــی باشــد.



D
O

G

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 18

Mini Adult
غذای خشک مخصوص

سگ های بالغ نژاد کوچک
حاوی مرغ، برنج و مرکبات

4 pcs8 pcs

3 Kg800 gr

Super

DIET

1-10 Kg

این محصول غذایی لذیذ و اشتها آور برای سگ های نژاد کوچک با سطح فعالیت نرمال می باشد. 

گوشت سفید مرغ و برنج منبع کاملی از پروتئین ها و کربوهیدرات می باشد. میزان جذب باال، 
این غذا را به عنوان محصولی مناسب برای سگ ها با مشکات دستگاه گوارش تبدیل می سازد.

تخم کتان غنی از مواد معدنی، ویتامین ها و اسیدهای چرب Omega 3 می باشد که موجب 
پایین آوردن سطح کلسترول خون می گردد. همچنین حاوی اسید چرب آلفا – لینولئیک بوده که 

به فعالیت قلب کمک می نماید.

مرکبات موجود در این محصول منبع غنی از ویتامین C بوده که جهت تقویت سیستم ایمنی 
ضروری می باشند. در نتیجه سگ شما در هنگام مواجهه با تغییرات فصول و یا هرگونه استرس، 

پشتیبانی قوی خواهد داشت. 
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 Medium Adult
غذای خشک مخصوص

سگ های بالغ نژاد متوسط
حاوی مرغ، برنج و مرکبات

1 pcs4 pcs

12 Kg 3 Kg

8-25 Kg

Super

DIET

 ایـن محصـول غذایـی لذیـذ و اشـتها آور برای سـگ های نژاد متوسـط با سـطح فعالیت نرمال می باشـد.
 

گوشت سفید مرغ و برنج منبع کاملی از پروتئین ها و کربوهیدرات می باشد. میزان جذب باال، 
این غذا را به عنوان محصولی مناسب برای سگ ها با مشکات دستگاه گوارش تبدیل می سازد.

زرده تخم مرغ غنی از پروتئین ها و اسیدهای چرب اشباع نشده می باشد که با تجمع کلسترول 
 ،A مقابله می کنند. سفیده تخم مرغ منبعی ارزشمند از ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه ویتامین

ید و آهن می باشد.

پریبیوتیک های FOS و MOS موجب تثبیت فلور روده حیوانات شده و هضم ایده آل را گارانتی 
می نماید.



D
O

G

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 20

  Maxi Adult
غذای خشک مخصوص
 سگ های بالغ نژاد بزرگ

حاوی مرغ، برنج و مرکبات 

1 pcs4 pcs

12 Kg 3 Kg

20-50 Kg

Super

DIET

این محصول غذایی لذیذ و اشتها آور برای سگ های نژاد بزرگ با سطح فعالیت نرمال می باشد. 

گوشت سفید مرغ و برنج منبع کاملی از پروتئین ها و کربوهیدرات می باشد. میزان جذب باال، 
این غذا را به عنوان محصولی مناسب برای سگ ها با مشکات دستگاه گوارش تبدیل می سازد.

زرده تخم مرغ غنی از پروتئین ها و اسیدهای چرب اشباع نشده می باشد که با تجمع کلسترول 
 ،A مقابله می کنند. سفیده تخم مرغ منبعی ارزشمند از ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه ویتامین

ید و آهن می باشد.

و متقاباً  برای حفظ قدرت تحرک  غالبًا دچار مشکات مفصلی هستند.  بزرگ  نژاد  سگ های 
سامت سگ ها می بایست غذایی که اختصاصًا برای آن ها فرموله شده است، مورد استفاده 

قرار گیرد. این محصول موجب تقویت سیستم اسکلتی - عضانی در این حیوانات می گردد. 
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Wild All Breeds Wild Boar 
غذای خشک مخصوص کلیه نژاد ها

حاوی گراز وحشی، هویج، جو و گوجه فرنگی

6 pcs

2 Kg

Wild All Breeds Ostrich 
غذای خشک مخصوص کلیه نژاد ها

حاوی شترمرغ، هویج، جو و گوجه فرنگی

6 pcs

2 Kg

Super

DIET

ایــن محصــوالت غذایــی کامــل و مناســب تمــام نــژاد هــای ســگ بــوده کــه فرموالســیون آن مشــابه بــا 
تغذیــه ایــن حیوانــات در طبیعــت و نیــز حــاوی 60% مــواد اولیــه حیوانــی مــی باشــد. ســطح غــات 
ــازه مــی باشــند. ایــن  ــر بیشــتری گوشــت ت ــوده و حــاوی مقادی موجــود در ایــن محصــوالت پاییــن ب
ــز طبیعــی آنهــا  ــه غرای ــرام ب ــا هــدف ســامت حیــوان و احت ــوده و ب ــذ ب محصــوالت فــوق العــاده لذی

تولیــد گردیــده اســت.
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Chunks Medium Beef 
کنسرو چانک با طعم بیف

Chunks Mini Rabbit 
کنسرو چانک با طعم خرگوش

Chunks Mini Lamb
کنسرو چانک با طعم بره

Chunks Medium Chicken
کنسرو چانک با طعم مرغ

24 pcs24 pcs 24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 400 gr 

Super

DIET
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Pate Rabbit
کنسرو پته با طعم خرگوش

Pate Beef 
کنسرو پته با طعم بیف

Pate Chicken
کنسرو پته با طعم مرغ

24 pcs 24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 

Super

DIET
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Chunks Maxi Turkey
کنسرو چانک با طعم بوقلمون

 Chunks Maxi Beef 
کنسرو چانک با طعم بیف

Chunks Medium Lamb
کنسرو چانک با طعم بره

12 pcs12 pcs12 pcs

1275 gr 1275 gr 1275 gr 

Super

DIET



برنــد Gemon High Premium Quality رنــج جدیــدی از غــذای ســگ بــوده کــه بــا اســتفاده از بــا کیفیــت تریــن مــواد اولیــه 
و بــا ایــده حصــول اطمینــان از ســامت دوســت چهارپــای شــما تولیــد شــده اســت.

در فرموالســیون ایــن محصــوالت ویــژه از مــواد اولیــه خاصــی اســتفاده شــده کــه ســبب مــی گــردد ایــن محصــوالت از 
نظــر ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی و پروتئیــن هــای ضــروری کامــا غنــی باشــند و جیــره ای باالنــس جهــت تغذیــه کامــل 

و رشــد در اختیــار ســگ هــای شــما قــرار داشــته باشــد.
دســتور تهیــه ایــن محصــوالت بــر اســاس ســایز، وزن، شــرایط زندگــی و ســن ســگ شــما متفــاوت مــی باشــد و عــاوه برایــن 

پاســخگوی نیازهــای مختلــف تغذیــه ای نیــز مــی باشــند.
دانــه هــای غــذای خشــک Gemon High Premium Quality حــاوی گوشــت تــازه بــوده و تولیــد ایتالیــا مــی باشــند و نیــز 
ــات  ــر روی حیوان ــن محصــوالت ب ــه ای ــوط ب ــات مرب ــد و تحقیق ــه تولی ــزی در پروس ــش خشــونت آمی ــه آزمای هیچگون

صــورت نپذیرفتــه اســت. 
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Breeder Regular
غذای خشک سگ های بالغ کلیه نژادها

مخصوص پرورش دهندگان

Breeder Puppy & Junior Chicken & Rice
غذای خشک توله سگ های کلیه نژادها

با طعم مرغ و برنج 
مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs1 pcs

20 Kg20 Kg

Super

DIET
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Breeder Performance
غذای خشک سگ های بالغ کلیه نژادها

با سطح فعالیت باال
مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

20 Kg

Breeder Lamb & Rice
غذای خشک سگ های بالغ کلیه نژادها

با طعم بره و برنج
مخصوص پرورش دهندگان

Breeder Maxi Chicken Maintenance 
غذای خشک سگ های بالغ نژاد بزرگ

با طعم مرغ
مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs1 pcs

20 Kg20 Kg

Super

DIET
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Pate & Chunks Adult Lamb
خوراک پته و چانک

با طعم بره

Pate & Chunks Adult Chicken
خوراک پته و چانک

با طعم مرغ

24 pcs 24 pcs

150 gr 150 gr 
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Pate Puppy & Junior Turkey 
خوراک پته توله سگ

با طعم بوقلمون

Pate Adult Beef
خوراک پته
با طعم بیف

Pate Adult Rabbit 
خوراک پته

با طعم خرگوش

24 pcs 24 pcs 24 pcs

150 gr 150 gr 150 gr 

P U P P Y
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Pate Puppy & Junior Chicken 
خوراک پته توله سگ

با طعم مرغ

Pate Adult Chicken & Rabbit
خوراک پته

با طعم مرغ و خرگوش

Pate Adult Beef 
خوراک پته
با طعم بیف

18 pcs 18 pcs 18 pcs

300 gr 300 gr 300 gr 

P U P P Y



ــر  ــا در نظ ــی باشــد. ب ــا م ــف ســگ ه ــر اســاس ســایزهای مختل ــس ب ــل و باالن ــی کام ــج، غذاهای ــن رن محصــوالت ای
گرفتــن ســابقه بیــش از 50 ســال تولیــد غــذای ســالم بــرای حیوانــات خانگــی در کمپانــی Monge مــی تــوان مطمئــن بــود 
کــه متخصصــان ایــن کمپانــی تمامــی نیــاز هــای ســگ هــا را در تولیــد محصــوالت در نظــر گرفتــه انــد. تمامــی ایــن 
محصــوالت بــا در نظــر گرفتــن شــرایط ایــده آل بدنــی بــر اســاس ســن و میــزان فعالیــت ســگ هــا فرمولــه شــده انــد. از 
خصوصیــات بــارز ایــن رنــج افزایــش میــزان گوشــت تــازه و کاهــش میــزان غــات مــی باشــد. تمامــی محصــوالت ایــن 

رنــج عــاری از GMO، رنــگ دهنــده هــا و طعــم دهنــده هــای مصنوعــی و ســاخت ایتالیــا مــی باشــند. 

شایان ذکر است در فرآیند تولید این محصوالت همچون سایر محصوالت کمپانی Monge هرگز 
تست بر روی حیوانات انجام نپذیرفته است.
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Mini Starter Rich In Chicken
  غذای خشک استارتر مخصوص

  توله سگ شیرخوار و سگ
آبستن و شیروار نژاد کوچک

با طعم مرغ

6 pcs

1.5  Kg

Super

DIET

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

Rich in Chicken

High digestibility
Fresh and Light 
meat

First Ingredient

CHICKEN
POLLO

این محصول غذایی کامل برای سگ های آبستن، شیرده و توله سگ ها در زمان 
تغذیه با شیر می باشد.

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 

کلسیم و فسفر بوده که به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند.
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Super

DIET

Medium Starter Rich In Chicken
غذای خشک استارتر مخصوص

توله سگ شیرخوار و سگ 
آبستن و شیروار نژاد متوسط

با طعم مرغ

6 pcs

1.5  Kg

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

High digestibility
Fresh and Light 
meat

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

این محصول غذایی کامل برای سگ های آبستن، شیرده و توله سگ ها در زمان 
تغذیه با شیر می باشد.

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 

کلسیم و فسفر بوده که به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند.
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Extra Small Puppy & Junior  
Rich In Chicken

غذای خشک مخصوص توله سگ
نژاد خیلی کوچک

با طعم مرغ

10 pcs

800  gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Artichoke extract
echinacea, oregano 
and garlic
Immunostimolant 
Hepatoprotector

Rich in Chicken

Extra Small < 2 Kg
PUPPY AND JUNIOR

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند. کلسیم و فسفر بوده که 
سیر  و  آرتیشو  همچون  محصول  این  فرموالسیون  در  شده  کاربرده  به  اجزای 

موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی و حفاظت از کبد می شود.

Super

DIET
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Mini Puppy & Junior Rich In Chicken
غذای خشک مخصوص توله سگ

  نژاد کوچک 
با طعم مرغ

4 pcs10 pcs

3 Kg 800  gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Artichoke extract
echinacea, oregano 
and garlic
Immunostimolant 
Hepatoprotector

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

First Ingredient

CHICKEN
POLLO

Rich in Chicken

Mini < 10 Kg
PUPPY AND JUNIOR

Super

DIET

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند. کلسیم و فسفر بوده که 
سیر  و  آرتیشو  همچون  محصول  این  فرموالسیون  در  شده  کاربرده  به  اجزای 

موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی و حفاظت از کبد می شود.
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Medium Puppy & Junior Rich In Chicken
غذای خشک مخصوص توله سگ

 نژاد متوسط
با طعم مرغ

1 pcs4 pcs

12 Kg 3 Kg

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

Artichoke extract
echinacea, oregano 
and garlic
Immunostimolant 
Hepatoprotector

Super

DIET

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند. کلسیم و فسفر بوده که 
سیر  و  آرتیشو  همچون  محصول  این  فرموالسیون  در  شده  کاربرده  به  اجزای 

موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی و حفاظت از کبد می شود.
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Maxi Puppy & Junior Rich In Chicken
غذای خشک مخصوص توله سگ

 نژاد بزرگ
با طعم مرغ

1 pcs4 pcs

12 Kg 3 Kg

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

Artichoke extract
echinacea, oregano
and garlic
Immunostimolant 
Hepatoprotector

Super

DIET

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند. کلسیم و فسفر بوده که 
سیر  و  آرتیشو  همچون  محصول  این  فرموالسیون  در  شده  کاربرده  به  اجزای 

موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی و حفاظت از کبد می شود.
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Extra Small Adult Rich In Chicken
غذای خشک مخصوص سگ بالغ

  نژاد خیلی کوچک
با طعم مرغ

10 pcs

800 gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

Extra Small < 2 Kg

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

Rich in 
Omega 3/6
Healthy skin
and coat

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند.  کلسیم و فسفر بوده که 
این محصوالت حاوی Omega 3&6 بوده که موجب سامت پوست و مو شده 
 و نیز حاوی L-Carnitine بوده که موجب حفاظت از قلب و ایجاد وزن ایده آل 

می گردد.

Super

DIET
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Mini Adult Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص سگ بالغ 

 نژاد کوچک
با طعم مرغ

4 pcs10 pcs

3 Kg 800 gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

L-Carnitine
Optimal weight

First Ingredient

CHICKEN
POLLO

Mini < 10 Kg
ADULT

Rich in 
Omega 3/6
Healthy skin
and coat

Super

DIET

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند.  کلسیم و فسفر بوده که 
این محصوالت حاوی Omega 3&6 بوده که موجب سامت پوست و مو شده 
 و نیز حاوی L-Carnitine بوده که موجب حفاظت از قلب و ایجاد وزن ایده آل 

می گردد.
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Medium Adult Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص سگ بالغ

 نژاد متوسط
با طعم مرغ

1 pcs4 pcs

12 Kg 3 Kg

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

L-Carnitine
Optimal weight

Rich in 
Omega 3/6
Healthy skin
and coat

Super

DIET

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند.  کلسیم و فسفر بوده که 
این محصوالت حاوی Omega 3&6 بوده که موجب سامت پوست و مو شده 
 و نیز حاوی L-Carnitine بوده که موجب حفاظت از قلب و ایجاد وزن ایده آل 

می گردد.
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Maxi Adult Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص سگ بالغ 

 نژاد بزرگ
با طعم مرغ

1 pcs4 pcs

12 Kg 3 Kg

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in Chicken

Chondroitin
Glucosamine
Calcium and
Phosphorus
Right joint+muscles
development

L-Carnitine
Optimal weight

Super

DIET

اصلی ترین جزء این غذا مرغ غنی شده با پریبیوتیک طبیعی XOS می باشد که 
موجب سامت دستگاه گوارش می گردد. این محصوالت به دلیل وجود گوشت 
گلوکوزامین،  کندروتین،  نیز حاوی  و  داشته  باالیی  قابلیت جذب  و سُبک  تازه 
به رشد صحیح مفاصل و عضات کمک می نمایند.  کلسیم و فسفر بوده که 
این محصوالت حاوی Omega 3&6 بوده که موجب سامت پوست و مو شده 
 و نیز حاوی L-Carnitine بوده که موجب حفاظت از قلب و ایجاد وزن ایده آل 

می گردد.



ــات  ــه ای حیوان ــای تغذی ــا نیازه ــه متناســب ب ــس ک ــی و باالن ــل، طبیع ــی کام ــد غذای ــواره در تولی ــی Monge هم کمپان
ــوده اســت. ــی باشــد، پیشــرو ب ــف زندگیشــان م خانگــی در مراحــل مختل

دپارتمــان تحقیــق و توســعه ایــن کمپانــی بــا افزایــش ســطح علمــی خــود و نیــز بــه کارگیــری جدیدتریــن تکنولــوژی و 
کشــفیات روز محصــوالت ایــن کمپانــی را بــه روز نمــوده و بــا تمرکــز دقیــق بــر مطالعــه و بررســی نیازهــای ویــژه نژادهــای 

مختلــف حیوانــات، محصوالتــی ســالم و لذیــذ را فرمولــه مــی نمایــد.
بنابــر دالیــل فــوق کمپانــی Monge از دیــد پــرورش دهنــدگان داخلــی و بیــن المللــی همــواره بــه عنــوان کمپانــی پیشــرو 
بــرای کیفیــت محصــوالت و نــوآوری شــناخته مــی شــود. دپارتمــان پــرورش دهنــدگان در چــارت ســازمانی ایــن کمپانــی 
کــه متشــکل از تیمــی از افــراد واجــد صاحیــت در ایــن زمینــه مــی باشــد، تمرکــز ویــژه ای بــر روابــط بیــن کمپانــی و 

پــرورش دهنــدگان معتبــر دارد.
کمپانــی Monge از طریــق محصــوالت و تولیــدات بــا کیفیــت بــاال، پرســنل شایســته، برگــزاری Event و مراســم هــای ویــژه 

و ســمینارها و کارگاه هــای علمــی، بــا پــرورش دهنــدگان همــکاری دارد. 
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Mini Starter  
  غذای خشک استارتر مخصوص

  توله سگ شیرخوار و سگ
آبستن و شیروار نژاد کوچک
مخصوص پرورش دهندگان

Mini Puppy & Junior   
غذای خشک مخصوص
توله سگ نژاد کوچک

مخصوص پرورش دهندگان

Mini Adult  
غذای خشک مخصوص
سگ بالغ نژاد کوچک

مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

15 Kg

1 pcs

15 Kg

1 pcs

15 Kg

Mini < 10 Kg
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Medium Starter
  غذای خشک استارتر مخصوص

  توله سگ شیرخوار و سگ
آبستن و شیروار نژاد متوسط
مخصوص پرورش دهندگان

Medium Puppy & Junior   
غذای خشک مخصوص
توله سگ نژاد متوسط

مخصوص پرورش دهندگان

Medium Adult  
غذای خشک مخصوص
سگ بالغ نژاد متوسط

مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

15 Kg

1 pcs

15 Kg

1 pcs

15 Kg
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Maxi Puppy & Junior
غذای خشک مخصوص

توله سگ نژاد بزرگ
مخصوص پرورش دهندگان

Maxi Adult  
غذای خشک مخصوص

سگ بالغ نژاد بزرگ
مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

15 Kg

1 pcs

15 Kg
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Pouch Lamb & Vegetables 
پوچ با طعم بره و سبزیجات

Pouch Beef 
پوچ با طعم بیف

Pouch Pork
پوچ با طعم گراز

Pouch Chicken & Turkey  
پوچ با طعم مرغ و بوقلمون

24 pcs24 pcs 24 pcs24 pcs

100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 

Super

DIET

محصوالت این رنج با دقت فراوان گریل شده و حاوی گلوکوزامین و کندروتین می باشند که موجب کمک به عملکرد مفاصل می گردد.

با استفاده از این محصوالت سگ شما پوست و موی براق و شفاف خواهد داشت. تمامی این محصوالت Grain Free می باشند.
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Pate & Chunks
 With Chicken &

Raspberry 
خوراک پته و چانک
با طعم مرغ و َرزبری

Pate & Chunks
With Pork & Pineapple 

خوراک پته و چانک
با طعم گراز و آناناس

Pate & Chunks
 With Turkey &

Blueberry
خوراک پته و چانک

با طعم بوقلمون و بلوبری

32 pcs 32 pcs32 pcs

100 gr 100 gr 100 gr 

Pate & Chunks
With Lamb & Apple 
خوراک پته و چانک
با طعم بره و سیب

32 pcs

100 gr 

Pate & Chunks
With Duck & Orange

خوراک پته و چانک
با طعم اردک و پرتقال

32 pcs

100 gr 

Super

DIET
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Pate & Chunks With Duck 
خوراک پته و چانک

با طعم اردک

Pate & Chunks With Lamb 
خوراک پته و چانک

با طعم بره

Pate & Chunks With Beef
خوراک پته و چانک

با طعم بیف

Pate & Chunks With Chicken
خوراک پته و چانک

با طعم مرغ

32 pcs 32 pcs32 pcs 32 pcs

100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 

Super

DIET
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 Chunks Puppy Veal &
Vegetables 

کنسرو چانک توله سگ
با طعم گوساله و سبزیجات

Chunks Adult Chicken 
کنسرو چانک
با طعم مرغ

Chunks Adult Veal
 کنسرو چانک 
با طعم گوساله

Chunks Adult Pork
 کنسرو چانک 

با طعم گراز

24 pcs 24 pcs24 pcs24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 400 gr 

Super

DIET

P U P P Y
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24 pcs24 pcs

150 gr 150 gr 

Solo Duck
خوراک مونوپروتئین

با طعم اردک

Solo Beef
خوراک مونوپروتئین

با طعم بیف

24 pcs24 pcs

150 gr 150 gr 

Solo Rabbit
خوراک مونوپروتئین

با طعم خرگوش

24 pcs

150 gr 

Solo Chicken
خوراک مونوپروتئین

با طعم مرغ

24 pcs

150 gr 

Solo Pork
خوراک مونوپروتئین

با طعم گراز

24 pcs

150 gr 

Solo Lamb
خوراک مونوپروتئین

با طعم بره

Solo Deer
خوراک مونوپروتئین

با طعم گوزن

Super

DIET
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Solo Pork
کنسرو مونوپروتئین

با طعم گراز

 Solo Lamb 
کنسرو مونوپروتئین

با طعم بره

Solo Chicken
کنسرو مونوپروتئین

با طعم مرغ

24 pcs 24 pcs24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 

Super

DIET
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 Chicken With Pineapple
خوراک مرغ و آناناس

Turkey With Citrus Fruits
خوراک بوقلمون و مرکبات

Rabbit With Apple
خوراک خرگوش و سیب

24 pcs24 pcs24 pcs

150 gr 150 gr 150 gr 

Lamb With Blueberry 
خوراک بره و بلوبری

Junior Chicken With Apple 
خوراک توله سگ مرغ و سیب

Duck With Raspberry
 خوراک اردک و َرزبری

24 pcs24 pcs 24 pcs

150 gr 150 gr 150 gr 

Super

DIET

P U P P Y
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Turkey With Citrus Fruits & Rice
کنسرو بوقلمون، مرکبات و برنج

Rabbit With Apple
کنسرو خرگوش و سیب

Chicken With Pineapple
کنسرو مرغ و آناناس

24 pcs 24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 

Super

DIET



حیواناتی که از بیماری رنج می برند یا سامت خود را از دست داده اند، معموالً تحت رژیم های درمانی قرار می گیرند که 
این امر می تواند بهبودپذیری این حیوانات را به تأخیر انداخته و موجب افزایش استرس آن ها گردد.

تأثیرات منفی این امر بر فلور روده ها قابل توجه و مخرب بوده و می تواند موجب طوالنی شدن مدت بیماری و ایجاد سرعت 
در پیشرفت آن گردد. عملکرد صحیح دستگاه گوارش برای حفظ و بازیابی سامت حیوان امری ضروری می باشد.

تمامی محصوالت رنج VetSolution عاری از غات و گلوتن بوده و شامل نسل جدیدی از پریبیوتیک ها و همچنین نوع خاصی 
از مهار کنندگان رادیکال های آزاد می باشند که این خصوصیات سبب می گردد تا هر یک از این محصوالت بتوانند به میزان 
چشمگیری در عملکرد خاص خود موفق باشند. با در نظر داشتن این که 52% سگ ها و 58% گربه ها دارای اضافه وزن هستند 
و همچنین در نظر گرفتن تٔاثیرات چاقی و مشکات ناشی از آن در روند ریکاوری، اولین هدف می بایست اطمینان از وزن ایده آل 
حیوان باشد. از آنجا که میزان انرژی الزم جهت متابولیسم پروتئین ها و چربی ها متفاوت می باشد، فرموالسیون تمامی این 
محصوالت به گونه ای طراحی شده که به طور نسبی درصد پروتئین به کالری باالتری داشته باشد که این امر همراه با استفاده 

از میزان مؤثر ال کارنتین موجب هر چه بهتر نمودن کیفیت فرآیند متابولیسم می گردد.
متخصصین کمپانی ما کنستانتره خاصی از میوه ملون را در فرموالسیون کلیه محصوالت این رنج استفاده نموده که منبعی 
تولید شده توسط تمامی سلول های بدن  اولیه  اکسیدان  آنتی   SOD باشد.  از )Super Oxyde Dismutase )SOD می   غنی 
می باشد. این کنستانتره خارق العاده در مقایسه با ترکیب کاسیک بین 1000 تا 10000 برابر قدرت داشته و موجب افزایش 
امر شالوده فلسفه  این  آزاد در بدن محدود خواهد شد که  رادیکال های  اکسیدان ها در بدن شده و تشکیل  آنتی   تولید 

تغذیه ای محصوالت رنج VetSolution می باشد.
با بررسی مقاالت علمی چاپ شده و نیز همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی معتبر در این زمینه، تأثیرات چشمگیر این 
محصوالت در افزایش مقاومت حیوانات به استرس های محیطی و فیزیولوژیک به اثبات رسیده است. بدون شک تأثیر این 
محصوالت در مهار فرآیندهای اکسیداتیو بیش از حد در بدن دوستان چهارپایمان موجب تسهیل روند بهبودی آنها و نیز 

ریکاوری مستقیم سلول های بدن می گردد.
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Gastrointestinal Puppy
 غذای خشک گاسترو اینتستینال

مخصوص توله سگ

10 pcs

1 Kg

Super

DIET
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Gastrointestinal Adult
 غذای خشک گاسترو اینتستینال

مخصوص سگ های بالغ

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Renal
غذای خشک ِرنال

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Hepatic
غذای خشک ِهپاتیک

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Diabetic
غذای خشک دیابتیک

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Dermatosis
غذای خشک درماتوزیس

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Cardiac 
غذای خشک کاردیاک

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Super

DIET

Obesity
غذای خشک ُاِبسیتی

6 pcs

2 Kg
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Joint Mobility
غذای خشک ُجینت ُمبیلیتی

6 pcs

2 Kg

Super

DIET
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Dermatosis 
خوراک ِدرماتوزیس

24 pcs

150 gr

Super

DIET
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Gastrointestinal 
خوراک گاسترو اینتستینال

24 pcs

150 gr

Super

DIET
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Renal & Oxalate 
خوراک ِرنال و ُاگزاالت

24 pcs

150 gr

Super

DIET
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Recovery 
خوراک ریکاوری

24 pcs

150 gr

Super

DIET



برند Simba حاوی غذای خشک و کنسرو بوده و برای تغذیه روزانه گربه ها با کیفیت پریمیوم تولید شده است. غذای خشک 
این برند، تغذیه ای کامل برای گربه های تمامی نژادها بوده و حاوی انواع ویتامین جهت سامت و شادابی این حیوانات می باشد.

کنسروهای این رنج دارای نمک های معدنی، ویتامین ها و افزودنی های طبیعی می باشد.
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Chicken 
غذای خشک با طعم مرغ

1 pcs6 pcs10 pcs

20 Kg 2 Kg 400 gr 

Beef 
غذای خشک با طعم بیف

1 pcs6 pcs10 pcs

20 Kg 2 Kg 400 gr 

Quality

ــرای گربــه هــا بــوده و حــاوی ویتامیــن A ، D3 و E  مــی باشــند کــه  ایــن محصــوالت غذایــی کامــل ب
موجــب تقویــت، ســامت و شــادابی گربــه هــا مــی گــردد. جــذب پروتئیــن بــا حضــور گوشــت مــرغ و 

بیــف در ایــن محصــوالت تضمیــن شــده مــی باشــد.
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Pouch Trout & Codfish 
پوچ با طعم ماهی قزل آال و ماهی ُکد

Pouch Meat & Peas
پوچ با طعم گوشت و نخود فرنگی

Pouch Chicken & Liver  
پوچ با طعم مرغ و جگر

24 pcs 24 pcs 24 pcs

100 gr 100 gr 100 gr 

Quality
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Pate With Wild Games 
خوراک پته با طعم گوشت شکار

Pate With Chicken
خوراک پته با طعم مرغ

32 pcs 32 pcs 32 pcs

100 gr 100 gr 100 gr 

Pate With Beef
خوراک پته با طعم بیف

Quality
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Chunks With  
Chicken

کنسرو چانک
با طعم مرغ

Chunks With  
Guinea Fowl & Duck

کنسرو چانک 
با طعم ماکیان )مرغ شاخدار( و اردک

24 pcs24 pcs

415 gr415 gr

Chunks With 
 Lamb

کنسرو چانک
با طعم بره

Chunks With 
 Rabbit

کنسرو چانک
با طعم خرگوش

24 pcs24 pcs

415 gr415 gr

Quality
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Chunks With
 Tuna

کنسرو چانک
با طعم ماهی تن

24 pcs

415 gr

Chunks With 
Wild Games
کنسرو چانک

با طعم گوشت شکار

24 pcs

415 gr

Chunks With
 Turkey & Kidney

کنسرو چانک
با طعم بوقلمون و قلوه

24 pcs

415 gr

Quality



CA
T

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 74

Pate With Rabbit
کنسرو پته با طعم خرگوش

24 pcs

400 gr

Pate With Fish
کنسرو پته با طعم ماهی

24 pcs

400 gr

Quality
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Chunks With Chicken & Turkey 
کنسرو چانک با طعم

مرغ و بوقلمون 

Chunks With Chicken & Turkey 
کنسرو چانک با طعم

مرغ و بوقلمون 

12 pcs

12 pcs

720 gr

820 gr

Chunks With Beef
کنسرو چانک با طعم

بیف 

Chunks With Beef
کنسرو چانک با طعم

بیف 

12 pcs

12 pcs

720 gr

820 gr

Quality



برند Lechat شامل رنجی از محصوالت جهت تغذیه روزانه گربه ها با کیفیت پریمیوم می باشد. کیبل های ریز غذای خشک 
شامل گوشت، مرغ، ماهی تازه و فاقد رنگ دهنده ها و طعم دهنده ها می باشد. همچنین استفاده از عصاره یوکا جهت 
کاهش بوی مدفوع همراه با ساقه چغندر و پریبیوتیک FOS موجب کمک به تثبیت فلور روده ها می گردد. محصوالت این 
رنج همچنین شامل تنوع وسیعی از کنسروها از نوع چانک با تکه های کوچک گوشت و پته با طعم های مختلف می باشد 
که همگی سالم، مغذی و بسیار لذیذ هستند. شایان ذکر است فرموالسیون این محصوالت کاماً عاری از رنگ دهنده ها و 

طعم دهنده ها می باشد.
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Kitten Fresh Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص بچه گربه و گربه های آبستن و 

 شیروار
با طعم مرغ و برنج

1 pcs8 pcs10 pcs

20 Kg 1.5 Kg 400 gr

Quality

ایده آل آنها  برای رشد متناسب و حفظ سامت  و  بوده  تا سن 12 ماهگی  گربه ها  بچه  برای  کامل   این محصول غذایی 
می باشد. استفاده از مرغ تازه به عنوان منبع پروتئین غنی از مواد مغذی، موجب می شود تا کلیه نیازهای تغذیه ای و انرژی 
الزم برای بچه گربه ها برآورده گردد. نسبت ایده آل اسیدهای چرب Omega 3&6 در این محصول از بروز واکنش های آلرژیک 
در این حیوانات جلوگیری می نماید. همچنین سطح باالی تورین و ویتامین A موجود منجر به عملکرد صحیح قلب و نیز 

قدرت بینایی فوق العاده می گردد.
استفاده از پریبیوتیک FOS که منجر به تثبیت صحیح فلور روده ها می گردد، ضامن گوارش فوق العاده بوده و نیز پریبیوتیک 

MOS که منجر به تقویت سیستم ایمنی می گردد.
سطح پایین منیزیوم و وجود PH خنثی موجب کمک به کلیه ها و جلوگیری از تشکیل سنگ های کلیوی می گردد.

طریقه مصرف:
این محصول می تواند به صورت دائم و یا به تعداد دفعات مورد نیاز بسته به سن و وزن حیوان در دسترس قرار گیرد. آب 
تازه همواره بایستی در اختیار باشد. پیشنهاد ما تقسیم مقدار نیاز روزانه به 2 الی 3 وعده می باشد. این محصول همچنین 
برای گربه های آبستن و شیروار نیز بسیار مناسب بوده و می بایست بدون محدودیت در دسترس این حیوانات قرار گیرد چرا 

که مقدار نیاز این حیوانات بسته به تعداد نوزادها می تواند متغیر باشد.
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Indoor Fresh Chicken & Rice
 غذای خشک مخصوص گربه های بالغ داخل خانه

با طعم مرغ و برنج

8 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Quality

دارند،  کنترل  به جیره تحت  نیاز  که  یا ماده  نر  گربه های عقیم شده  و  گربه های خانگی  برای  کامل   این محصول غذایی 
می باشد. کیفیت مرغ به کار رفته فوق العاده باال بوده و سرشار از پروتئین حاوی مواد مغذی ارزشمند و باالنس و اسیدهای 
آمینه ضروری می باشد. نسبت ایده آل اسیدهای چرب Omega 3&6 در این محصول از بروز واکنش های آلرژیک در این 
حیوانات جلوگیری می نماید. همچنین سطح باالی تورین و ویتامین A موجود منجر به عملکرد صحیح قلب و نیز قدرت 

بینایی فوق العاده می گردد.
استفاده از پریبیوتیک FOS که منجر به تثبیت صحیح فلور روده ها می گردد، ضامن گوارش فوق العاده بوده و نیز پریبیوتیک 
MOS که منجر به تقویت سیستم ایمنی می گردد. سطح پایین منیزیوم و وجود PH خنثی موجب کمک به کلیه ها و جلوگیری 

از تشکیل سنگ های کلیوی می گردد.
این محصول همچنین حاوی غات اکسترود شده بوده که منبع ارزشمند و قابل هضمی از کربوهیدرات می باشند. نسبت 

صحیح کلسیم و فسفر استفاده شده در این محصوالت رشد متناسب استخوان ها و دندان ها را گارانتی می نماید. 
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Adult Fresh Chicken & Turkey
غذای خشک مخصوص گربه های بالغ

 با طعم مرغ و بوقلمون

8 pcs10 pcs

1.5 Kg400 gr

Quality

این محصول غذایی کامل برای گربه های بالغ به ویژه گربه های بد غذا می باشد. کیفیت مرغ بکار رفته فوق العاده باال بوده 
و سرشار از پروتئین حاوی مواد مغذی ارزشمند و باالنس و اسیدهای آمینه ضروری می باشد. نسبت ایده آل اسیدهای چرب 
Omega 3&6 در این محصول از بروز واکنش های آلرژیک در این حیوانات جلوگیری می نماید. همچنین سطح باالی تورین 

و ویتامین A موجود منجر به عملکرد صحیح قلب و نیز قدرت بینایی فوق العاده می گردد.
استفاده از پریبیوتیک FOS که منجر به تثبیت صحیح فلور روده ها می گردد، ضامن گوارش فوق العاده بوده و نیز پریبیوتیک 
MOS که منجر به تقویت سیستم ایمنی می گردد. سطح پایین منیزیوم و وجود PH خنثی موجب کمک به کلیه ها و جلوگیری 

از تشکیل سنگ های کلیوی می گردد.
این محصول همچنین حاوی غات اکسترود شده بوده که منبع ارزشمند و قابل هضمی از کربوهیدرات می باشند. نسبت 

صحیح کلسیم و فسفر استفاده شده در این محصوالت رشد متناسب استخوان ها و دندان ها را گارانتی می نماید. 
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Adult Fresh Beef & Vegetables
 غذای خشک مخصوص گربه های بالغ

با طعم بیف و سبزیجات

8 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

این محصول غذایی کامل برای گربه های بالغ به ویژه گربه های بد غذا می باشد. کیفیت مرغ بکار رفته فوق العاده باال بوده 
و سرشار از پروتئین حاوی مواد مغذی ارزشمند و باالنس و اسیدهای آمینه ضروری می باشد. نسبت ایده آل اسیدهای چرب 
Omega 3&6 در این محصول از بروز واکنش های آلرژیک در این حیوانات جلوگیری می نماید. همچنین سطح باالی تورین 

و ویتامین A موجود منجر به عملکرد صحیح قلب و نیز قدرت بینایی فوق العاده می گردد.
استفاده از پریبیوتیک FOS که منجر به تثبیت صحیح فلور روده ها می گردد، ضامن گوارش فوق العاده بوده و نیز پریبیوتیک 
MOS که منجر به تقویت سیستم ایمنی می گردد. سطح پایین منیزیوم و وجود PH خنثی موجب کمک به کلیه ها و جلوگیری 

از تشکیل سنگ های کلیوی می گردد.
این محصول همچنین حاوی غات اکسترود شده بوده که منبع ارزشمند و قابل هضمی از کربوهیدرات می باشند. نسبت 

صحیح کلسیم و فسفر استفاده شده در این محصوالت رشد متناسب استخوان ها و دندان ها را گارانتی می نماید. 

Quality



CA
T

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 81

Pouch Salmon & Tuna 
پوچ  با طعم ماهی سالمون و ماهی تن

Multipack Pouch 
مولتی پک پوچ

Pouch Chicken & Turkey
پوچ با طعم مرغ و بوقلمون

 Pouch Beef & Vegetables  
پوچ با طعم بیف و سبزیجات

 Beef & Vegetables 

Chicken & Turkey 

Atlantic Ocean Fish

Salmon & Tuna

24 pcs

12 pcs

24 pcs24 pcs

100 gr 

4 x 100 gr 

100 gr 100 gr 

Quality
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Chunks With
Tuna & White Fish 
کنسرو چانک با طعم

ماهی تن و ماهی سفید

Chunks With
Chicken & Turkey
کنسرو چانک با طعم

مرغ و بوقلمون

Chunks With
 Beef 

 کنسرو چانک با طعم
بیف

24 pcs24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 

Quality



CA
T

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 83

Pate With 
Chicken Livers  
 کنسرو پته با طعم

 جگر مرغ

Pate With 
Ham & Hare  

 کنسرو پته با طعم
ژامبون و خرگوش

Pate With 
Tuna Natural  

 کنسرو پته با طعم
ماهی تن طبیعی

 Pate With 
Rabbit 

 کنسرو پته با طعم
خرگوش

Pate With 
Veal  

 کنسرو پته با طعم
گوساله

24 pcs 24 pcs24 pcs 24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr 400 gr 400 gr 400 gr 

Quality
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Chunks With Tuna & Ocean Fish 
کنسرو  چانک با طعم

ماهی تن و ماهی اقیانوس

Chunks With Tuna & Ocean Fish 
کنسرو  چانک با طعم

ماهی تن و ماهی اقیانوس

Chunks With Chicken & Turkey
کنسرو چانک با طعم

مرغ و بوقلمون

 Chunks With Beef 
کنسرو چانک با طعم

بیف

 Chunks With Beef 
کنسرو چانک با طعم

بیف

12 pcs

12 pcs

12 pcs 12 pcs

12 pcs

720 gr 

820 gr 

720 gr 720 gr 

820 gr 

Quality



فلســفه تولیــد ایــن برنــد تولیــد رنجــی خــاص و کامــل تهیــه شــده از مــواد 100% طبیعــی جهــت حفــظ ســامت و افزایــش 
شــادابی گربــه شــما می باشــد.

ــی  ــذ و هضم ــی لذی ــج موجــب ایجــاد طعم ــرغ و برن ــه م ــن شــده از جمل ــاال و دســت چی ــت ب ــا کیفی ــه ب ــواد اولی  م
فــوق العــاده مــی باشــد. رعایــت تناســب صحیــح اســیدهای چــرب Omega 3&6 موجــب مبــارزه بــا واکنــش هــای آلرژیــک 

مــی گــردد. تمامــی محصــوالت ایــن رنــج عــاری از رنــگ دهنــده هــا و نگهدارنــده هــا هســتند.
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Kitten
 غذای خشک مخصوص بچه گربه و

  گربه های آبستن و شیروار
حاوی مرغ، سیب، تخم مرغ و برنج

10 pcs

400 gr 

این محصول غذایی کامل برای بچه گربه ها تا سن 12 ماهگی می باشد که موجب سامتی و رشد ایده آل 
می گردد. ترکیبات سرشار از پروتئین ها با منبع مرغ و پریبیوتیک های FOS و MOS تأمین انرژی مورد نیاز 
این حیوانات را ضمانت می نماید. مقادیر زیاد تورین در این محصول به قدرت بینایی گربه ها کمک نموده، 
همچنین وجود سیب، سبب متعادل نمودن سطح کلسترول و پروتئین های با منشأ تخم مرغ سبب ایجاد 

رشد سالم می گردد.

With Chicken Meat 
Rich In Protein

Whole Egg, Balanced 
Growth

FOS And MOS, Protects 
The Intestinal Flora

Super

DIET
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Adult With Chicken
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ

حاوی مرغ، سیب، تخم مرغ و برنج

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

این محصول غذایی کامل برای گربه های داخل یا خارج خانه می باشد.
مواد اولیه با کیفیت باال همچون مرغ و برنج، هضم باال و طعم فوق العاده این محصول را سبب شده و 
مقادیر باالی تورین موجب کمک به تقویت سیستم بینایی گربه ها می گردد بعاوه سیب موجب باالنس 
از تخم مرغ سبب تقویت استخوان ها و  برگرفته   سطح کلسترول شده و پروتئین ها و ترکیبات کلسیم 

اندام های حرکتی می گردند.

Apple, Rich In 
Minerals & Vitamins

Taurine, For The 
Eyesight & The Heart

Whole Egg, Balanced 
Growth

Super

DIET
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 Adult With Salmon 
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ

حاوی ماهی سالمون، سیب، تخم مرغ و برنج

6 pcs

1.5 Kg

این محصول غذایی کامل برای گربه های داخل یا خارج خانه می باشد.
مواد اولیه با کیفیت باال همچون ماهی سالمون و برنج، هضم باال و طعم فوق العاده این محصول را سبب 
شده و مقادیر باالی تورین موجب کمک به تقویت سیستم بینایی گربه ها می گردد بعاوه سیب موجب 
باالنس سطح کلسترول شده و پروتئین ها و ترکیبات کلسیم برگرفته از تخم مرغ سبب تقویت استخوان ها

 و اندام های حرکتی می گردند.

Super

DIET
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Hairball
 غذای خشک هیربال مخصوص گربه بالغ

 حاوی مرغ، سیب، تخم مرغ و برنج

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

این محصول غذایی کامل برای گربه های بالغی است که به دلیل داشتن موهای بلند و نژادهای خالص بیش 
از سایر گربه ها از تجمع مو در معده رنج می برند. در فرموالسیون این محصول از فیبرهای طبیعی گیاهی 
استفاده شده که در دفع هر چه بهتر این موها به گربه کمک می نماید و مقادیر باالی تورین موجب کمک 
به تقویت سیستم بینایی گربه ها می گردد بعاوه سیب موجب باالنس سطح کلسترول شده و پروتئین ها 

و ترکیبات کلسیم برگرفته از تخم مرغ سبب تقویت استخوان ها و اندام های حرکتی می گردند.

Aids The Expulsion 
Of Hairballs

Whole Egg, Balanced 
Growth

Apple, Rich In Minerals & 
Vitamins

Super

DIET
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Indoor
غذای خشک مخصوص گربه بالغ داخل خانه 

حاوی مرغ، سیب، تخم مرغ و برنج

10 pcs

400 gr

این محصول غذایی کامل برای گربه های خانگی بوده که می بایستی رژیم غذایی آنها کنترل شده در نتیجه 
در شرایط وزنی متعادل قرار گیرند به ویژه در صورتی که عقیم شده باشند. مواد اولیه با کیفیت باال همچون 

مرغ و غات موجب بر طرف نمودن کلیه نیازهای تغذیه ای آن ها می گردد.
مقادیر باالی تورین موجب تقویت سیستم بینایی شده، سیب کمک به تنظیم کلسترول نموده و تخم مرغ 

منبعی غنی از پروتئین های با قابلیت هضم باال می باشد.

Apple, Rich In 
Minerals & Vitamins

Taurine, For The 
Eyesight & The Heart

Ideal For Sterilized Cats

Super

DIET
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Sensitive Salmon
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ بد غذا

حاوی ماهی سالمون، سیب، تخم مرغ و برنج

10 pcs

400 gr

این محصول غذایی کامل برای گربه های خانگی, بد غذا حاوی ماهی سالمون, برنج, تخم مرغ و سیب می باشد که 
 با توجه به فرموالسیون حاوی مواد اولیه با کیفیت فوق العاده تٔامین نیازهای روزانه این حیوانات را گارانتی می نماید.
محتویات این محصول از جمله تخم مرغ و ماهی سالمون با کیفیت باال, منبع پروتئینی با قابلیت هضم 
 بسیار باال بوده و مورد پسند این گربه های بد غذا می باشند همچنین این محصول حاوی پالپ های سیب و
 پریبیوتیک های MOS و FOS بوده که منبع قابل هضم فیبر می باشند و موجب تنظیم فلور دستگاه گوارش می گردد.

Rich In Salmon 
Highly Digestible

Whole Egg, Balanced 
Growth

Apple, Rich In Minerals & 
Vitamins

Super

DIET
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Sterilized With Chicken
غذای خشک مخصوص گربه بالغ عقیم شده 

حاوی مرغ، سیب، تخم مرغ و جو 

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET

این محصول غذایی کامل برای گربه های خانگی بوده که می بایستی رژیم غذایی آنها کنترل شده در نتیجه 
در شرایط وزنی متعادل قرار گیرند به ویژه در صورتی که عقیم شده باشند. مواد اولیه با کیفیت باال همچون 

مرغ و غات موجب بر طرف نمودن کلیه نیازهای تغذیه ای آن ها می گردد.
مقادیر باالی تورین موجب تقویت سیستم بینایی شده، سیب کمک به تنظیم کلسترول نموده و تخم مرغ 

منبعی غنی از پروتئین های با قابلیت هضم باال می باشد.
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Wild Anchovies
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ

حاوی ماهی کولی

8 pcs

1.5 Kg

این محصول غذایی کامل و مناسب تمام نژاد های گربه بوده که فرموالسیون آن مشابه تغذیه این حیوانات 
 در طبیعت و نیز حاوی 60% مواد اولیه حیوانی می باشد. سطح غات موجود در این محصول پائین بوده 
و حاوی مقادیر بیشتری گوشت تازه می باشند. این محصول فوق العاده لذیذ بوده و با هدف سامت حیوان 

و احترام به غرایز طبیعی آنها تولید گردیده است.

Super

DIET
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Pouch Kitten Tuna 
 پوچ مخصوص بچه گربه

 با طعم ماهی تن

Pouch Adult Beef
 پوچ مخصوص گربه های بالغ

 با طعم بیف

 Pouch Sterilized Rabbit  
 پوچ مخصوص گربه های عقیم شده

با طعم خرگوش

24 pcs 24 pcs24 pcs

100 gr 100 gr 100 gr 

Super

DIET

K I T T E N
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Multipack Pouch
Adult Beef & Salmon 

 مولتی پک پوچ مخصوص گربه بالغ
 با طعم بیف و ماهی سالمون

Multipack Pouch 
 Sterilized Duck & Rabbit 

مولتی پک پوچ مخصوص گربه عقیم شده 
با طعم اردک و خرگوش 

13 pcs

13 pcs

4 x 100 gr 

4 x 100 gr 

Super

DIET
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Pate & Chunks With Chicken & Vegetables 
 خوراک پته و چانک 

با طعم مرغ و سبزیجات

 Pate & Chunks With Beef
 خوراک پته و چانک

 با طعم بیف

 Pate & Chunks With Salmon
 خوراک پته و چانک

 با طعم ماهی سالمون

32 pcs32 pcs

32 pcs

100 gr 100 gr 

100 gr 

Super

DIET

32 pcs

100 gr 

Pate & Chunks With Duck 
 خوراک پته و چانک

 با طعم اردک
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Pate Adult Duck & Buckwheat 
 کنسرو پته مخصوص گربه های بالغ

با طعم اردک و گندم

Pate Sterilized Indoor Rabbit & Spelt  
کنسرو پته مخصوص گربه های عقیم شده

با طعم خرگوش و گندم

24 pcs 24 pcs

400 gr 400 gr 

Super

DIET



برنــد Gemon High Premium Quality رنــج جدیــدی از غــذای گربــه بــوده کــه بــا اســتفاده از بــا کیفیــت تریــن مــواد اولیــه 
و بــا ایــده حصــول اطمینــان از ســامت دوســت چهارپــای شــما تولیــد شــده اســت.

در فرموالســیون ایــن محصــوالت ویــژه از مــواد اولیــه خاصــی اســتفاده شــده کــه ســبب مــی گــردد ایــن محصــوالت از 
نظــر ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی و پروتئیــن هــای ضــروری کامــا غنــی باشــند و جیــره ای باالنــس جهــت تغذیــه کامــل 

و رشــد در اختیــار گربــه هــای شــما قــرار داشــته باشــد.
دســتور تهیــه ایــن محصــوالت بــر اســاس ســایز، وزن، شــرایط زندگــی و ســن گربــه شــما متفــاوت مــی باشــد و عــاوه برایــن 

پاســخگوی نیازهــای مختلــف تغذیــه ای نیــز مــی باشــند.
دانــه هــای غــذای خشــک Gemon High Premium Quality حــاوی گوشــت تــازه بــوده و تولیــد ایتالیــا مــی باشــند و نیــز 
ــات  ــر روی حیوان ــن محصــوالت ب ــه ای ــوط ب ــات مرب ــد و تحقیق ــه تولی ــزی در پروس ــش خشــونت آمی ــه آزمای هیچگون

صــورت نپذیرفتــه اســت. 
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Breeder Adult Tuna & Salmon
غذای خشک گربه بالغ کلیه نژادها
 با طعم ماهی تن و ماهی سالمون 

 مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

20 Kg

Breeder Adult Chicken & Turkey
غذای خشک گربه بالغ کلیه نژادها

  با طعم مرغ و بوقلمون 
مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

20 Kg

Breeder Kitten Chicken & Rice
 غذای خشک بچه گربه و گربه های آبستن و شیروار

با طعم مرغ و برنج
 مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

20 Kg

Super

DIET



محصوالت این برند تمامی نیازهای گربه شما را بر اساس سن، نحوه زندگی و سایر خصوصیات ویژه تأمین می نماید.
فرموالسـیون ایـن محصـوالت شـامل گوشـت یا ماهی تازه انتخاب شـده به وسـیله متخصصیـن ما بوده و فـوق العاده لذیذ 
مـی باشـند. اسـتفاده از مـواد اولیـه فـوق العـاده و غنی سـازی بـا ویتامین هـا و نمک هـای معدنی که جهت رشـد صحیح 
و بـرآورده نمـودن فعالیـت هـای طبیعـی بـدن ضـروری می باشـند، موجـب کمک به گـوارش هر چـه بهتر ایـن محصوالت 
مـی گـردد. گربـه شـما بـا توجـه به مراقبـت های انجام شـده همـراه با تغذیـه با این رنـج خـاص از محصـوالت در بهترین 

شـرایط رفاهـی و تغذیه ای قرار خواهد داشـت.
دسـتور طبـخ لذیـذ: تمامـی مـواد اولیـه مورد اسـتفاده در این محصوالت دسـت چین شـده بـوده و بر اسـاس نیازهای 	 

ذاتـی و طبیعـی گربه هـا تولید گردیـده اند.
حاوی Omega 3: حاوی اسید چرب Omega 3 که برای حفظ سامت پوست و داشتن پوست و موی براق ضروری می باشد.	 
فاقد رنگ دهنده ها و نگهدارنده های مصنوعی هستند. 	 
مواد اولیه با کیفیت باال: گوشت و ماهی تازه انتخاب شده با دقیق ترین نظارت توسط متخصصین ما	 
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Kitten Rich In Chicken 
 غذای خشک مخصوص بچه گربه و

  گربه های آبستن و شیروار
با طعم مرغ

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Rich in 
Omega 3/6
Healthy skin 
and coat

Optimal Calcium
Phosphorus ratio
For a balanced 
growth

این محصول غذایی کامل برای بچه گربه ها از سن 1 تا 12 ماهگی می باشد و 
رشد سالم بچه گربه ها را به دلیل داشتن مواد مغذی با کیفیت فوق العاده باال 
و بررسی های انجام شده در دانشگاه های معتبر ایتالیا ضمانت می نماید. منبع 
 XOS اصلی پروتئین در این محصوالت مرغ بوده که با پریبیوتیک های طبیعی

غنی شده و موجب سامت روده ها می گردد.

Super

DIET



CA
T

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 102

Adult Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ

با طعم مرغ

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

L-carnitine
Helps maintain 
muscle mass

Rich in Vitamin C
Helps intestinal 
flora

این محصول غذایی کامل برای گربه های بالغ که در خارج و یا داخل خانه زندگی 
می کنند، می باشد و سامت گربه ها را به دلیل داشتن مواد مغذی با کیفیت 
فوق العاده باال )با تٔایید دانشگاه های معتبر ایتالیا( ضمانت می نماید. منبع 
 XOS اصلی پروتئین در این محصوالت مرغ بوده که با پریبیوتیک های طبیعی

غنی شده و موجب سامت روده ها می گردد.
این غذا همچنین حاوی ال کارنیتین بوده که موجب تقویت توده عضانی بدن 

شده و غنی از ویتامین C جهت تثبیت فلور روده می باشد.

Super

DIET
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Hairball Rich In Chicken
 غذای خشک ِهیربال مخصوص گربه بالغ

با طعم مرغ

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Helps the 
expulsion
of hairballs

Rich in 
Vitamin C
Helps intestinal 
flora

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

این محصول غذایی کامل برای گربه های بالغ که بیش از سایر گربه ها از تجمع 
مو در معده رنج می برند، می باشد و سامت گربه ها را به دلیل داشتن مواد 
مغذی با کیفیت فوق العاده باال )با تٔایید دانشگاه های معتبر ایتالیا( ضمانت 
می نماید. منبع اصلی پروتئین در این محصوالت مرغ بوده که با پریبیوتیک های 

طبیعی XOS غنی شده و موجب سامت روده ها می گردد.
این محصول به دفع توپ مویی کمک نموده و نیز غنی از ویتامین C می باشد 

که موجب تثبیت فلور روده می گردد.

Super

DIET
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Indoor Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ

  داخل خانه
با طعم مرغ

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

L-Carnitine
Helps maintain 
muscle mass

Balanced formula
For less active cats

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

این محصول غذایی کامل مخصوص گربه های خانگی می باشد و سامت گربه ها 
را به دلیل داشتن مواد مغذی با کیفیت فوق العاده باال )با تٔایید دانشگاه های 
معتبر ایتالیا( ضمانت می نماید. منبع اصلی پروتئین در این محصوالت مرغ 
بوده که با پریبیوتیک های طبیعی XOS غنی شده و موجب سامت روده ها 

می گردد.
کمتر طراحی  فعالیت  با  هایی  گربه  برای  اختصاصًا  این محصول  فرموالسیون 

شده و حاوی ال کارنیتین جهت تقویت توده عضانی بدن می باشد.

Super

DIET
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Urinary Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص گربه بالغ

 با مشکالت دستگاه ادراری
با طعم مرغ

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

Right pH level
Corretto livello 
di pH
Reduces 
kidney stones 

Low protein
Helps kidneys 
function 

pH

این محصول غذایی کامل سرشار از مرغ بوده و به طور اختصاصی جهت کاهش 
شکل گیری سنگ های استروویت در گربه ها فرموله شده است. همچنین حاوی 
پریبیوتیک XOS جهت سامت فلور روده ها بوده و منجر به تشدید اسیدیته 

ادرار و متعادل نمودن سطح منیزیوم می گردد.

Super

DIET
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Sterilized Rich In Chicken
 غذای خشک مخصوص
  گربه بالغ عقیم شده

با طعم مرغ

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Weight control
Low fat content

Rich in fiber
Low energy 
value

X.O.S. - Xylo 
oligosaccharides
Natural prebiotics 
Healthy intestine

این محصول غذایی کامل برای گربه های بالغ عقیم شده می باشد و سامت گربه ها 
را به دلیل داشتن مواد مغذی با کیفیت فوق العاده باال )با تٔایید دانشگاه های 
محصوالت  این  در  پروتئین  اصلی  منبع  نماید.  می  ضمانت  ایتالیا(  معتبر 
سامت  موجب  و  شده  غنی   XOS طبیعی  های  پریبیوتیک  با  که  بوده   مرغ 

روده ها می گردد.
میزان باالی فیبر همراه با سطح پایین چربی در این محصول منجر شده تا انرژی 

کمتری وارد بدن گردد.

Super

DIET



ــات  ــه ای حیوان ــای تغذی ــا نیازه ــه متناســب ب ــس ک ــی و باالن ــل، طبیع ــی کام ــد غذای ــواره در تولی ــی Monge هم کمپان
ــوده اســت. ــی باشــد، پیشــرو ب ــف زندگیشــان م خانگــی در مراحــل مختل

دپارتمــان تحقیــق و توســعه ایــن کمپانــی بــا افزایــش ســطح علمــی خــود و نیــز بــه کارگیــری جدیدتریــن تکنولــوژی و 
کشــفیات روز محصــوالت ایــن کمپانــی را بــه روز نمــوده و بــا تمرکــز دقیــق بــر مطالعــه و بررســی نیازهــای ویــژه نژادهــای 

مختلــف حیوانــات، محصوالتــی ســالم و لذیــذ را فرمولــه مــی نمایــد.
بنابــر دالیــل فــوق کمپانــی Monge از دیــد پــرورش دهنــدگان داخلــی و بیــن المللــی همــواره بــه عنــوان کمپانــی پیشــرو 
بــرای کیفیــت محصــوالت و نــوآوری شــناخته مــی شــود. دپارتمــان پــرورش دهنــدگان در چــارت ســازمانی ایــن کمپانــی 
کــه متشــکل از تیمــی از افــراد واجــد صاحیــت در ایــن زمینــه مــی باشــد، تمرکــز ویــژه ای بــر روابــط بیــن کمپانــی و 

پــرورش دهنــدگان معتبــر دارد.
کمپانــی Monge از طریــق محصــوالت و تولیــدات بــا کیفیــت بــاال، پرســنل شایســته، برگــزاری Event و مراســم هــای ویــژه 

و ســمینارها و کارگاه هــای علمــی، بــا پــرورش دهنــدگان همــکاری دارد. 
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Kitten Chicken 
غذای خشک مخصوص

 بچه گربه و گربه آبستن و شیروار
 با طعم مرغ

مخصوص پرورش دهندگان

Adult Chicken 
غذای خشک مخصوص

 گربه بالغ
 با طعم مرغ

مخصوص پرورش دهندگان

Indoor Chicken 
غذای خشک مخصوص

 گربه بالغ داخل خانه
 با طعم مرغ

مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

10 Kg 

1 pcs

10 Kg 

1 pcs

10 Kg 
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Hairball Chicken 
 غذای خشک هیربال
مخصوص گربه بالغ

با طعم مرغ
مخصوص پرورش دهندگان

Sterilized Chicken 
غذای خشک مخصوص

 گربه های عقیم شده
 با طعم مرغ

مخصوص پرورش دهندگان

Sensitive Chicken 
غذای خشک مخصوص

 گربه بالغ با حساسیت غذایی
 با طعم مرغ

مخصوص پرورش دهندگان

Urinary 
غذای خشک مخصوص

 گربه بالغ با مشکالت دستگاه ادراری
مخصوص پرورش دهندگان

1 pcs

10 Kg 

1 pcs

10 Kg 

1 pcs1 pcs

10 Kg 10 Kg 



حیواناتی که از بیماری رنج می برند یا سامت خود را از دست داده اند، معموالً تحت رژیم های درمانی قرار می گیرند که 
این امر می تواند بهبودپذیری این حیوانات را به تأخیر انداخته و موجب افزایش استرس آن ها گردد.

تأثیرات منفی این امر بر فلور روده ها قابل توجه و مخرب بوده و می تواند موجب طوالنی شدن مدت بیماری و ایجاد سرعت 
در پیشرفت آن گردد. عملکرد صحیح دستگاه گوارش برای حفظ و بازیابی سامت حیوان امری ضروری می باشد.

تمامی محصوالت رنج VetSolution عاری از غات و گلوتن بوده و شامل نسل جدیدی از پریبیوتیک ها و همچنین نوع خاصی 
از مهار کنندگان رادیکال های آزاد می باشند که این خصوصیات سبب می گردد تا هر یک از این محصوالت بتوانند به میزان 
چشمگیری در عملکرد خاص خود موفق باشند. با در نظر داشتن این که 52% سگ ها و 58% گربه ها دارای اضافه وزن هستند 
و همچنین در نظر گرفتن تٔاثیرات چاقی و مشکات ناشی از آن در روند ریکاوری، اولین هدف می بایست اطمینان از وزن ایده آل 
حیوان باشد. از آنجا که میزان انرژی الزم جهت متابولیسم پروتئین ها و چربی ها متفاوت می باشد، فرموالسیون تمامی این 
محصوالت به گونه ای طراحی شده که به طور نسبی درصد پروتئین به کالری باالتری داشته باشد که این امر همراه با استفاده 

از میزان مؤثر ال کارنتین موجب هر چه بهتر نمودن کیفیت فرآیند متابولیسم می گردد.
متخصصین کمپانی ما کنستانتره خاصی از میوه ملون را در فرموالسیون کلیه محصوالت این رنج استفاده نموده که منبعی 
تولید شده توسط تمامی سلول های بدن  اولیه  اکسیدان  آنتی   SOD باشد.  از )Super Oxyde Dismutase )SOD می   غنی 
می باشد. این کنستانتره خارق العاده در مقایسه با ترکیب کاسیک بین 1000 تا 10000 برابر قدرت داشته و موجب افزایش 
امر شالوده فلسفه  این  آزاد در بدن محدود خواهد شد که  رادیکال های  آنتی اکسیدان ها در بدن شده و تشکیل   تولید 

تغذیه ای محصوالت رنج VetSolution می باشد.
با بررسی مقاالت علمی چاپ شده و نیز همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی معتبر در این زمینه، تأثیرات چشمگیر این 
محصوالت در افزایش مقاومت حیوانات به استرس های محیطی و فیزیولوژیک به اثبات رسیده است. بدون شک تأثیر این 
محصوالت در مهار فرآیندهای اکسیداتیو بیش از حد در بدن دوستان چهارپایمان موجب تسهیل روند بهبودی آنها و نیز 

ریکاوری مستقیم سلول های بدن می گردد.
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Gastrointestinal
غذای خشک گاسترو اینتستینال

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Dermatosis
غذای خشک ِدرماتوزیس

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Urinary Struvite
غذای خشک یورینری ِاستروویت

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Urinary Oxalate
غذای خشک یورینری ُاگزاالت

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Renal
غذای خشک ِرنال

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Hepatic
غذای خشک ِهپاتیک

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Obesity
غذای خشک ُاِبسیتی

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET
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Diabetic
غذای خشک دیابتیک

6 pcs10 pcs

1.5 Kg 400 gr

Super

DIET



CA
T

www.jmvetgroup.com

+ 9 8  2 1  2 2 3 5 9 7 0 9
Page 119

Gastrointestinal 
 خوراک گاسترو اینتستینال

24 pcs

100 gr 

Super

DIET
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Urinary Struvite 
خوراک یورینری ِاستروویت

24 pcs

100 gr 

Super

DIET
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Dermatosis 
 خوراک ِدرماتوزیس

24 pcs

100 gr 

Super

DIET
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Renal & Oxalate 
خوراک ِرنال و ُاگزاالت

24 pcs

100 gr 

Super

DIET
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Recovery 
 خوراک ریکاوری

24 pcs

100 gr 

Super

DIET
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