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NUTRIȚIE
NATURALĂ

SĂNĂTOASĂ ȘI GUSTOASĂ
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE MICI

Distribuit în România 
prin www.masterproducts.ro
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Descoperiți gama de produse  
Science Selective concepută pentru 
animalele de companie mici.
• Hrana conține ingrediente naturale fără zahăr adăugat
• Irezistibil de gustoasă – animalele adoră textura lor unică și crocantă
• Bogată în fibre scurte și lungi, cu prebiotice naturale pentru a optimiza 
sănătatea sistemului digestiv al animalului
• Porții mai mari cu mai puține calorii – ajută la susținerea mestecării active și 
la menținerea greutății
• Fortificată cu vitamine și minerale stabilizate care sunt mai ușor de digerat
• Diete nutriționale bazate pe cercetări științifice.

Despre Science Selective

De peste 25 de ani, Supreme Petoods UK, prin marca Science Selective, 
creează și dezvoltă produse premium pentru a îmbunătăți sănătatea, 
bunăstarea și longevitatea mamiferelor mici.

Science Selective oferă programe nutriționale complete pentru 9 specii de 
mamifere mici, de la iepuri, dihori, hamsteri, cobai, chinchilla și până la veverițe 
degu. Aceste diete sunt adaptate fiecărui animal în parte, fiind cercetate atât 
științific cât și recomandate de medicii veterinari experți în animale exotice.

Science Selectrive este cel mai popular brand de mâncare pentru animale 
mici, comform celor mai mari retaileri din SUA și UK.
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Fân pentru rozătoare, bogat în fibre, 
Science Selective - 2 kg / 400 g

• Hrană zilnică esențială pentru toate erbivorele
mici - iepuri, porcușori de guinea, chinchille și
veverițe degu

• Fân de timoftică peren de calitate premium

• Sărac în proteine în mod natural – 6%

• Bogat în fibre – 34%

• Conținut redus de calciu – 0,4%

• Delicios și nutritiv în mod natural

• Bogat în fibre nedigerabile pentru a ajuta la
stimularea motilității intestinului

• Conținutul de cristale naturale de siliciu ajută la
susținerea sănătății dentare

• Tulpinile lungi încurajează animalele să rumege
mai mult

• Cu o textură abrazivă care ajută la susținerea
unei uzuri dentare corecte

• Susține hrănirea naturală și îmbogățirea mediului

Constituenți analitici

Proteine brute – 6,0%
Fibre brute – 34,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 1,5%
Cenușă brută – 6,0%
Calciu – 0,4%
Fosfor – 0,2%
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Proteine brute – 6,0%
Fibre brute – 34,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 1,5%
Cenușă brută – 6,0%
Calciu – 0,4%
Fosfor – 0,2%

Hrană pentru iepuri, bogată în fibre 
și probiotice, Adult, 1,5 kg / 2 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A – 20.000 UI
Vitamina D3 – 2000 UI
Fier (E1) – 50 mg
Iod (E2) –  1,5 mg
Cupru (E4) – 7,5 mg
Mangan (E5) – 30 mg
Zinc (E6) – 100 mg
Seleniu (E8) – 0,25 mg

Proteine brute – 14,0%
Fibre brute – 25,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 4,0%
Cenușă brută – 8,0%
Calciu – 0,6%
Fosfor – 0,4%

Masă de lucernă, păstăi de soia, grâu, 
grâu furajer, pulpă de sfeclă uscată, 
făină de soia, fulgi de mazăre, ulei de 
soia, semințe de in, carbonat de calciu, 
prebiotice (MOS), extract de yucca.

• Dietă zilnică pentru toate rasele de iepuri adulți
(cu vârsta de 20 de săptămâni +)

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Hrana este din ingrediente naturale

• Conținutul bogat în fibre (25%) ajută la menținerea
sănătății dinților și a sistemului digestiv

• Fără zahăr adăugat și conținut sărac în calorii, pentru a
ajuta la prevenirea obezității

• Prebiotice (MOS) pentru a susține o motilitate
sănătoasă a intestinului și o stare bună a sistemului
digestiv

• Fortificată cu vitamine și minerale

• Cu semințe de in – o sursă naturală de Omega 3 și 6,
pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, pentru ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Ajută la menținerea unei greutăți sănătoase

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Complet în acord cu ghidurile FEDIAF de nutriție pentru
iepuri și recomandată de veterinari
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Hrană pentru puii de iepuri,  
Science Selective, Junior, 1.5 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A – 20.000 UI
Vitamina D3 – 2000 UI
Fier (E1) – 50 mg
Iod (E2) – 1,5 mg
Cupru (E4) – 7,5 mg
Mangan (E5) – 30 mg
Zinc (E6) – 100 mg
Seleniu (E8) –  0,25 mg

Proteine brute  – 17,0%
Fibre brute – 19,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 4,0%
Cenușă brută – 8,0%
Calciu – 0,8%
Fosfor – 0,5%

Masă de lucernă, grâu, păstăi de soia, 
făină de soia, grâu furajer, fulgi de 
mazăre, semințe de in, ulei de soia, 
carbonat de calciu, prebiotice (MOS), 
spanac uscat, extract de yucca.

• Dietă zilnică pentru puii de iepuri de toate rasele
(cu vârsta de până la 20 de săptămâni+)

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Potrivită pentru rasele pitice cu ingrediente naturale

• Fără zahăr adăugat și conținut sărac în calorii, pentru a
ajuta la prevenirea obezității

• Conținut bogat în fibre (19%) care ajută la susținerea
sănătății dentare și digestive

• Conținut bogat în proteine (17%) pentru a susține o
dezvoltare sănătoasă a musculaturii

• Raport corect echilibrat calciu:fosfor pentru a susține
dezvoltarea unor oase puternice: calciu 0,8% - fosfor 0,5%

• Prebiotice (MOS) pentru a susține o motilitate sănătoasă
a intestinului și o stare bună a sistemului digestiv

• Fortificată cu vitamine și minerale esențiale

• Aminoacizi esențiali pentru iepurii în creștere

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3 și
6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Ajută la menținerea unei greutăți sănătoase

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice
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Hrană pentru iepuri, cu fân, iarbă și 
cimbru, Science Selective, Adult, 1.5 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A – 20.000 UI
Vitamina D3 – 2.000 UI
Fier (E1) – 50 mg
Iod (E2) – 1,5 mg
Cupru (E4) – 7,5 mg
Mangan (E5) – 30 mg
Zinc (E6) – 100 mg
Seleniu (E8) – 0,25 mg

Proteine brute – 14,0%
Fibre brute minim – 22,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 4,0%
Cenușă brută – 5,0%
Calciu – 0,6%
Fosfor – 0,4%

Fân de timoftică, grâu, păstăi de soia, 
făină de soia, iarbă uscată, păstăi de 
roșcove uscate și măcinate, fulgi de 
mazăre, semințe de in, ulei de soia, 
cimbrișor uscat, carbonat de calciu, 
prebiotice (MOS), extract de yucca.

• Hrană zilnică pentru iepurii adulți de toate rasele
(cu vârsta de peste 20 de săptămâni )

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Respectă dieta naturală

• Cu fân de timoftică, iarbă și cimbrișor (pentru o furajare
variată)

• Fără zahăr adăugat și cu un conținut sărac în calorii,
pentru a ajuta la prevenirea obezității

• Conținut bogat în fibre (22%) care ajută la susținerea
sănătății dentare și digestive

• Prebiotice (MOS) pentru susținerea unei motilități
sănătoase a intestinului și a unei stări bune a sistemului
digestiv

• Fortificată cu vitaminele esențiale A și D

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3și
6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Complet în acord cu ghidurile FEDIAF pentru nutriția
iepurilor

• Recomandată de medicii veterinari

• Ambalaj 100% reciclabil
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Hrană cu formulă echilibrată pentru 
iepuri adulti 4+, 2 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A –  20.000 UI
Vitamina C –  300 mg
Vitamina D3 –  2.000 UI
Fier (E1) –  50 mg
Iod (E2) – 1,5 mg
Cupru (E4) –  7,5 mg
Mangan (E5) – 30 mg
Zinc (E6) – 100 mg
Seleniu (E8) – 0,25 mg

Proteine brute – 12,0%
Fibre brute – 22,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 4,0%
Cenușă brută – 8,0%
Calciu – 0,6%
Fosfor – 0,4%

Masă de lucernă, păstăi de soia, grâu, 
fân de timoftică, grâu furajer, fulgi de 
mazăre, semințe de in, ulei de soia, 
carbonat de calciu, prebiotice (MOS), 
cimbrișor uscat, extract de yucca.

Ajută la controlul greutății corporale
Hrană bogată în fibre.  
Conținut redus de proteine.

• Dietă zilnică pentru iepurii cu vârsta de peste 4 ani

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de 
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Cu antioxidanți naturali și vitamina C pentru a susține 
imunitatea și vitalitatea

• Conținut redus de proteine (12%) și conținut redus
de calorii pentru a ajuta la menținerea unei greutăți 
sănătoase

• Fără zahăr adăugat 

• Conținut bogat în fibre (22%) pentru a ajuta la 
menținerea sănătății dentare și digestive

• Raport corect echilibrat calciu: fosfor – calciu 0,6%, 
fosfor 0,4% cu ingrediente premium.

• Prebiotice (MOS) pentru susținerea unei motilități 
sănătoase a intestinului și o stare bună a sistemului 
digestiv

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3 și 
6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Cu fân de timoftică și cimbrișor uscat pentru a ajuta la 
stimularea apetitului iepurilor mai în vârstă

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca 
nutrienții să fie ușor de digerat

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Complet în acord cu ghidurile FEDIAF pentru nutriția 
iepurilor



9

Hrană dietetică bogată în fibre pentru 
iepuri, FibaFirst, Adult, 2 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A – 15.000 UI
Vitamina D3 – 1500 UI
Vitamina E – 60 mg
Sulfatul II de fier – 152 mg
Iodat de calciu anhidru – 1,5 mg
Sulfat de cupru – 20 mg
Oxid de mangan – 38 mg
Oxid de zinc – 62 mg
Selenit de sodiu – 0,2 mg

Proteine brute – 14,0%
Fibre brute  – 30,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 3,5%
Cenușă brută – 7,5%
Calciu – 0,8%
Fosfor – 0,4%
Sodiu – 0,4%

Fân de timoftică, tulpini de lucernă, 
făină de grâu, făină de soia, mazăre 
măcinată, făină de roșcove, extract 
de proteine de lucernă, fulgi de ovăz, 
semințe de in, ulei de soia, sare,  
fosfat dicalcic.

• Paletele lungi ale Fibafirst® vor face ca timpul de hrănire 
a iepurilor să fie mai mare, promovând sănătatea dentară 
și digestivă.

• Ajută la menținerea dinților într-o bună formă

• Susține un echilibru digestiv sănătos

• Structură unică cu fibre lungi – susține rumegarea, uzura 
dentară și sănătatea emoțională

• Făcută din cele mai bune ingrediente

• Gust delicios

• FibaFirst combină fibrele cu vitamine și minerale esențiale 
pentru a crea o dietă unică de monoforaj care să 
satisfacă comportamentul natural de hrănire a iepurilor

• Cu fibre lungi pentru a susține sănătatea dentară și 
digestivă

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Complet în acord cu ghidurile FEDIAF pentru nutriția 
iepurilor
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Hrană pentru iepuri, fără cereale, 
Science Naturals, Adult, 1.5 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A – 20.000 UI
Vitamina D3 – 2.000 UI
Fier (E1) – 50 mg
Iod (E2) – 1,5 mg
Cupru (E4) – 7,5 mg
Mangan (E5) – 30 mg
Zinc (E6) – 100 mg
Seleniu (E8) – 0,25 mg

Proteine brute – 14,0%
Fibre brute – 22,0%
Uleiuri și grăsimi brute – 4,0%
Cenușă brută – 5,0%
Calciu – 0,6%
Fosfor – 0,4%

Fân de timoftică, păstăi de soia, făină 
de mazăre, fulgi de mazăre, făină 
de soia, roșcove uscate și măcinate, 
semințe de in integrale, ulei din boabe 
de soia, carbonat de calciu, drojdie 
hidrolizată, extract de yucca.

• Hrană zilnică fără cereale pentru iepurii adulți de
toate rasele

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Respectă dieta naturală

• Bogată în ingrediente naturale, fără porumb sau grâu

• Fără zahăr adăugat și conținut sărac în calorii, pentru
a ajuta la prevenirea obezității

• Conține fân de timoftică, ca ingredient principal

• Conținutul bogat în fibre (22%) ajută la susținerea
sănătății dentare și digestive

• Raport corect echilibrat calciu:fosfor – calciu 0,6%,
fosfor 0,4%

• Prebiotice (MOS) pentru susținerea unei motilități
sănătoase a intestinului și a unei stări bune a sistemului
digestiv

• Fortificată cu vitamine și minerale esențiale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Complet în acord cu ghidurile FEDIAF pentru nutriția
iepurilor

• Recomandată de medicii veterinari
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Hrană pentru Porcușori de Guineea, 
fără cereale, Science Naturals, 1.5 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 37.500 UI
Vitamina C - 1.000 mg
Vitamina D3 - 2.000 UI
Fier (E1) - 50 mg
Iod (E2) - 1,5 mg
Cupru (E4) - 7,5 mg
Mangan (E5) - 30 mg
Zinc (E6) - 100 mg
Seleniu (E8) - 0,25 mg

Proteine - 16,0%
Fibre brute - 20,0%
Conținut de grăsimi - 4,0%
Materie anorganică - 5,0%
Calciu - 0,6%
Fosfor - 0,5%

Fân de timoftică, păstăi de soia, fulgi 
de mazăre, făină de soia, boabe de 
roșcove uscate și măcinate, făină de 
mazăre, semințe de in integrale, ulei 
de soia, carbonat de calciu, drojdie 
hidrolizată, extract de yucca. 

• Dietă zilnică fără cereale pentru porcușorii de
guineea toate vârstele

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Bogată în ingrediente naturale, fără porumb sau grâu

• Conține fân de timoftică, ca ingredient principal

• Cu vitamina C stabilizată – esențială pentru
menținerea funcționării sănătoase a organismului

• Cu antioxidanți naturali pentru susținerea vitalității

• Bogată în fibre (20%) pentru a susține sănătatea
dentară și digestivă

• Echilibrată proteic (16%) pentru a ajuta la menținerea
unei greutăți sănătoase

• Fără zahăr adăugat și cu un conținut redus de calorii
pentru a ajuta la prevenirea obezității

• Raport calciu:fosfor corect echilibrat – calciu 0,6%,
fosfor 0,5%

• Prebiotice (MOS) pentru a susține o motilitate
sănătoasă a intestinului

• Fortificată cu vitamine și minerale esențiale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Recomandată de medicii veterinari
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Hrană naturală pentru Porcușorii de 
Guinea, Science Selective, 1.5 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 37.500 UI
Vitamina C - 800 mg
Vitamina D3 - 2.000 UI
Fier (E1) - 50 mg
Iod (E2) - 1,5 mg
Cupru (E4) - 7,5 mg
Mangan (E5) - 30 mg
Zinc (E6) - 100 mg
Seleniu (E8) - 0,25 mg

Proteine - 16,0%
Fibre brute - 15,0%
Uleiuri și grăsimi brute - 4,0%
Cenușă brută - 6,5%
Calciu - 0,6%
Fosfor - 0,5%

Masă de lucernă, grâu, grâu furajer, 
păstăi de soia, făină de soia, fulgi 
de mazăre, semințe de in, ulei de 
soia, prebiotice (MOS), fenicul uscat, 
păpădie uscată 

• Hrană pentru porcușorii de guineea de toate vârstele

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Cu vitamina C stabilizată – esențială pentru
menținerea funcționării sănătoase a organismului

• Cu antioxidanți naturali pentru susținerea vitalității

• Echilibru proteic (16%) pentru a ajuta la menținerea
unei greutăți sănătoase

• Bogată în ingrediente naturale

• Fără zahăr adăugat și cu un conținut redus de calorii,
pentru a ajuta la prevenirea obezității

• Conținut bogat în fibre (15%) care ajută la susținerea
sănătății dentare și digestive

• Raport calciu: fosfor corect echilibrat – calciu 0,6%,
fosfor 0,5%

• Prebiotice (MOS) pentru a susține o motilitate
sănătoasă a intestinului și o stare de bine

• Fortificată cu vitamine și minerale esențiale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Cu fenicul și păpădie uscate și foarte gustoase

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Recomandată de medicii veterinari
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Hrană completă pentru Hamsteri, 
Science Selective, 350 g

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 20.000 UI
Vitamina D3 - 2.000 UI
Sulfat feros monohidrat - 50 mg
Iodat de calciu anhidru - 1,5 mg
Sulfat de cupru  
pentahidrat - 7,5 mg
Oxid de mangan - 30 mg
Oxid de zinc - 100 mg
Selenit de sodiu - 0,25 mg

Proteine - 19,0%
Fibre crude - 5,0%
Conținut de grăsimi - 5,0%
Materie anorganică - 5,5%
Calciu - 0,8%
Fosfor - 0,6%

Grâu măcinat, făină de soia, orz 
măcinat, ovăz măcinat, păstăi de 
roșcove uscate și măcinate, semințe de in 
integrale, ulei de soia, drojdie hidrolizată 

Fără zahăr adăugat
Susține sănătatea pielii și a blănii

• Hrană zilnică pentru hamsterii de toate rasele, inclusiv
pentru cei pitici

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Bogată în ingrediente naturale

• Echilibrul proteic (19%) ajută la susținerea funcționării
sănătoase a organismului

• Fără zahăr adăugat

• Raport calciu:fosfor corect echilibrat – calciu 0,8%,
fosfor 0,6%

• Ajută la susținerea stării de bine a sistemului digestiv

• Fortificată cu vitamine și minerale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Ajută la menținerea unei greutăți sănătoase

• Recomandată de medicii veterinari
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Hrană echilibrată pentru Chinchilla, 
Science Selective, 1.5kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 20.000 UI
Vitamina D3 - 2.000 UI
Fier (E1) - 50 mg
Iod (E2) - 1,5 mg
Cupru (E4) - 7,5 mg
Mangan (E5) - 30 mg
Zinc (E6) - 100 mg
Seleniu (E8) - 0,25 mg

Proteine brute - 16,0%
Fibre brute - 19,0%
Conținut de grăsimi - 3,0%
Materie anorganică - 7,0%
Calciu - 0,8%
Fosfor - 0,4%

Masă de lucernă, păstăi de soia, grâu, 
făină de soia, grâu furajer, făină de 
roșcove, semințe de in, ulei de soia, 
carbonat de calciu, prebiotice (MOS), 
pătrunjel uscat, extract de yucca. 

Fără zahăr adăugat
Susține sănătatea pielii și a blănii

• Dietă zilnică pentru chinchillele de orice vârstă

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Bogată în ingrediente naturale

• Conținutul bogat în fibre (19%) ajută la susținerea
sănătății dentare și digestive

• Fără zahăr adăugat  și cu conținut sărac în calorii
pentru a ajuta la prevenirea obezității

• Raport calciu:fosfor corect echilibrat – calciu 0,8%,
fosfor 0,4%

• Prebiotice (MOS) pentru a susține o motilitate
sănătoasă a intestinului și o stare de bine a sistemului
digestiv

• Conținut echilibrat de proteine (16%), care ajută la
susținerea funcționării sănătoase a organismului

• Fortificată cu vitamine și minerale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Cu pătrunjel uscat foarte gustos

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face
nutrienții ușor de digerat

• Ajută la menținerea unei greutăți sănătoase

• Recomandată de medicii veterinari experti

• Ambalaj reciclabil
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Hrană echilibrată pentru Șoareci și 
Sobolani, Science Selective, 1.5kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 20.000 UI
Vitamina D3 - 2.000 UI
Fier (E1) - 50 mg
Iod (E2) - 1,5 mg
Cupru (E4) - 7,5 mg
Mangan (E5) - 30 mg
Zinc (E6) - 100 mg
Seleniu (E8) - 0,25 mg

Proteine - 14,0%
Fibre crude - 4,0%
Conținut de grăsimi - 4,0%
Materie anorganică - 5,0%
Calciu - 0,6%
Fosfor - 0,4%

Grâu, făină de soia, orz, ovăz, ulei de 
soia, grâu furajer, carbonat de calciu, 
prebiotice (MOS), coacăze negre 
uscate, mere uscate, extract de yucca. 

Susține sănătatea pielii și a blănii
Cu coacăze negre și mere gustoase

• Hrană pentru șobolani și șoareci de toate vârstele

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Bogată în ingrediente naturale

• Echilibrată proteic (14%), ceea ce ajută la susținerea
funcționării sănătoase a organismului

• Fără zahăr adăugat

• Raport calciu:fosfor corect echilibrat – calciu 0,6%,
fosfor 0,4%

• Fortificată cu vitamine și minerale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Conține măr și coacăze negre gustoase

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face ca
nutrienții să fie ușor de digerat

• Formulă bazată pe rezultatele unor cercetări științifice

• Recomandată de medicii veterinari
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Hrană completă pentru Dihori,
Science Selective, 2 kg 

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A – 35.000 UI
Vitamina D3 – 2.000 UI
Fier (E1) – 50 mg
Iod (E2) – 1 mg
Cupru (E4) – 5 mg
Mangan (E5) – 50 mg
Zinc (E6) – 100 mg
Seleniu (E8) – 0,05 mg
Taurină – 500 mg

Proteine – 36,0%
Fibre brute – 2,0%
Conținut de grăsimi – 19,0%
Materie anorganică – 8,0%

Proteine uscate de pui (43%), grâu, 
grăsime de pui, proteine uscate de 
curcan, făină de pește, pulpă de sfeclă 
uscată, proteine din cartofi, făină de 
semințe de in, țesut de pui hidrolizat, ulei 
de soia, sare.

Bogată în proteine
Cu pui delicios

• Hrană zilnică pentru dihorii de orice vârstă

• Fiecare peletă extrudată conține același amestec de
ingrediente, ceea ce previne hrănirea selectivă

• Bogată în carne gustoasă de pui – 43%

• Conținut bogat de proteine (36%) pentru a ajuta la
susținerea vitalității

• Fără zahăr adăugat

• Ajută la păstrarea sănătății dinților

• Susține starea de bine a sistemului digestiv

• Cu taurină – un aminoacid esențial pentru susținerea
funcționării sănătoase a organismului

• Fortificat cu vitamine și minerale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face
nutrienții ușor de digerat

• Ajută la menținerea unei greutăți sănătoase

• Recomandată de medicii veterinari
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Hrană pentru veverițe Degu, 
Science Selective, 1.5 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 37.500 UI
Vitamina C - 500 mg
Vitamina D3 - 2.000 UI
Fier (E1) - 50 mg
Iod (E2) - 1,5 mg
Cupru (E4) - 7,5 mg
Mangan (E5) - 30 mg
Zinc (E6) - 100 mg
Seleniu (E8) - 0,25 mg

Proteine - 14,0%
Fibre crude - 15,0%
Conținut de grăsimi - 3,5%
Materie anorganică - 5,5%
Calciu - 1,0%
Fosfor - 0,5%

Fân de timoftică, grâu, păstăi de soia, 
fulgi de mazăre, făină de soia, orz, 
semințe de in, ulei de soia, prebiotice 
(MOS), busuioc uscat, broccoli uscat. 

Fortificată cu vitamina C
Fără zahăr adăugat

• Cu vitamina C stabilizată – esențială pentru 
menținerea unei funcționări sănătoase a organismului

• Cu antioxidanți naturali pentru susținerea vitalității

• Conținut echilibrat de proteine (14%) pentru a ajuta la 
menținerea unei greutăți sănătoase

• Bogată în ingrediente naturale

• Fără zahăr adăugat și cu un conținut scăzut de calorii 
pentru a ajuta la prevenirea obezității

• Conținut bogat în fibre (15%) pentru a ajuta la 
susținerea sănătății dentare și a sistemului digestiv

• Prebiotice (MOS) pentru a susține o motilitate 
sănătoasă a intestinului și o stare de bine a sistemului 
digestiv

• Fortificată cu vitamine și minerale esențiale

• Conține semințe de in – o sursă naturală de Omega 3 
și 6, pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare

• Cu busuioc, broccoli uscat și gustos

• Foarte gustoasă și complet extrudată, ceea ce face 
nutrienții ușor de digerat

• Recomandată de medicii veterinari

• Ambalaj reciclabil
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Hrană dietetică iepuri, pentru sănătatea 
tractului urinar, Vetcare Plus Urinarire, 1 kg

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 15.000 UI
Vitamina D3 - 1.500 UI
Vitamina C - 500 mg
Sulfat feros monohidrat - 152 mg
Iodat de calciu anhidru - 1,5 mg
Sulfat de cupru pentahid. - 20 mg
Oxid de mangan - 38 mg
Oxid de zinc - 62 mg
Selenit de sodiu - 0,2 mg

Proteine - 14,0%
Fibre brute - 28,0%
Conținut de grăsimi - 3,5%
Cenușă brută - 7,5%
Calciu - 0,5%
Sodiu - 0,3%
Fosfor - 0,4%

Fân de timoftică măcinat, făină de 
soia, mazăre măcinată, fulgi de ovăz, 
concentrat de proteine de lucernă uscată, 
semințe de in (1,5%), făină de roșcove, 
echinacea uscată (1%), păpădie 
uscată (1%), urzică uscată, ulei de soia, 
merișoare uscate (0,25%), afine uscate 
(0,25%), carbonat de calciu. 

Fără zahăr adăugat
Susține sănătatea dentară

• Conținut bogat în fibre brute – 28%

• Bazată pe fân de timoftică

• Săracă în calciu – 0,5%

• Vitamina C adăugată – 500 mg/kg

• Încurajează consumul de apă

• Cu merișoare și afine – antioxidanți naturali

• Echinacea – pentru a ajuta la susținerea sistemului 
imunitar și în lupta împotriva infecțiilor

• Păpădie – un diuretic blând – pentru a stimula 
funcționarea normală a rinichilor

• Bogată în fibre lungi

• Timp de hrănire extins, susține uzura dinților

• Sporește îmbogățirea mediului

• O dietă completă din punct de vedere nutritiv și 
echilibrată

• Fără grâu sau gluten

• Cu semințe de in pentru o piele și o blană sănătoase

• Fără coloranți sau arome artificiale

• Fără zahăr adăugat
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Tratament avansat pentru erbivorele aflate
în stare critică sau în covalescență  10x20 gr

Aditivi nutritivi/kg Constituenți analitici
COMPOZIȚIE

Vitamina A - 23.000 UI
Vitamina C - 1.200 mg
Vitamina D3 - 1.500 UI
Vitamina E - 80 mg
Sulfat feros monohidrat - 28 mg
Iodat de calciu - 2,3 mg
Sulfat de cupru pentah. - 19 mg
Sulfat de mangan (ll) - 115 mg
Oxid de zinc - 70 mg
Selenit de sodiu - 0,28 mg
Stabilizator flora intestinală 
Saccharomyces cerevisiae  
NCYC Sc 47, 3 x 109 CFU

Proteine brute - 18,5%
Fibre brute - 25,0%
Uleiuri și grăsimi brute - 5,0%
Cenușă brută - 10,0%
Calciu - 1,0%
Fosfor - 0,6%

Timoftică uscată, masă de lucernă, 
lucernă uscată solubilă, celuloză, izolat 
de proteine de soia, mazăre uscată, 
minerale, fructo-oligozaharide, făină de 
soia prăjită, ulei de semințe de in, pulpă 
de sfeclă uscată, echinacea uscată, 
mușețel uscat (ierburi 0,5%) ulei de 
anason și schinduf. Poate conține soia 
bioinginerată și urme de fine de nuci. 

Bogată în fibre 25%
Susținere nutritivă intensă

• Susținere nutritivă intensivă pentru erbivorele mici
aflate în stare critică

• Hrană lichidă completă din punct de vedere nutritiv,
rehidratabilă – ideală pentru hrănirea cu seringa; se
comercializează împreună cu o seringă pentru hrănire

• Bazată pe fân de timoftică cu o concentrație mare de
fibre lungi, ceea ce ajută la furnizarea unui substrat
ideal pentru ca microbii din intestin să producă acizi
grași volatili ca sursă de energie

• Conținut bogat în fibre (25%), pentru a susține
sănătatea gastrointestinală și consistența fecalelor

• Conținut crescut de proteine (18,5%), pentru a stimula
rezervele de proteine în momentele când este cea mai
mare nevoie și pentru a susține sistemul imunitar

• Probiotice adăugate (Saccharomyces cerevisiae),
pentru a susține bacteriile benefice și pentru a stimula
sănătatea sistemului digestiv

• Cu prebiotice pentru a susține creșterea bacteriilor
benefice, pentru sănătatea sistemului digestiv

• Cu vitamina C adăugată, 1.200 mg/kg, pentru a
satisface necesitățile crescute în situații de stres – nu
este necesară suplimentarea pentru porcușorii de
guinea și veverițele degu

• Echinacea și mușețel pentru a ajuta la susținerea în
momentele de stres

• Foarte gustoasă, fără zahăr adăugat sau
coloranți artificiali
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Gama de Snackuri & Delicatese 
Selective Naturals

Batoane naturale din mazăre 
și mentă, Garden Sticks, 
Selective Naturals, 60 g

Inele naturale din fan și 
cimbru, Meadow Loops, 
Selective Naturals, 80 g

Inelele naturale Meadow Loops 
din fân și cimbru sunt delicatese  
hrănitoare ce pot fi încorporate în 
dieta porcușorilor de Guineea și a 
iepurilor, completând perfect gama 
de alimente și fân. Cu fibre bogate 
și fără zahăr adăugat, acestea sunt, 
de asemenea, deale pentru 
chinchilla și degu.

Batonașele naturale din mazăre 
și mentă Garden Sticks sunt 
delicatese hrănitoare coapte în 
brutăria celor de la Supreme, din 
inima Suffolk și sunt bogate în fibre, 
fără adaos de zahăr – ideale 
pentru animalele de companie.
Science Selective este cea mai 
largă gamă de alimente veterinare 
recomandate pentru toate speciile 
de animale mici.

Inele naturale din morcov 
și fân, Country Loops, 
Selective Naturals, 80 g

Inelele naturale Country Loops 
din morcovi și fân de timoftică 
sunt delicatese hrănitoare ce pot fi 
încorporate în dieta porcușorilor de 
Guineea și a iepurilor, completând 
perfect gama de alimente și 
fân. Cu fibre bogate și fără 
zahăr adăugat, acestea sunt, de 
asemenea, ideale pentru chinchilla 
și degus. Este o modalitate 
gustoasă și sănătoasă de a vă 
răsfăța animalele de companie.
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Inele naturale din păpădie 
și măceșe, Woodland Loops, 
Selective Naturals, 80 g

Inelele naturale crocante Woodlands 
Loops, Selective Naturals, sunt 
bogate în ingrediente naturale 
 din păpădie și măceșe. 
Sunt ideale pentru hrănirea 
iepurilor, porcușorilor de Guineea, 
chinchilelor și degusului, deoarece 
nu conțin zahăr sau coloranți.

Batoane naturale din mure 
și mușețel, Forest Sticks, 
Selective Naturals, 60 g

Batoanele naturale Forest 
Sticks, Selective Naturals, sunt 
recompense bogate în ingrediente 
naturale și sunt făcute din mure 
și mușețel. Sunt ideale pentru 
hrănirea iepurilor, porcușorilor de 
Guineea, chinchilelor și degusului. 
Datorită gamei Selective Naturals, 
hrănirea animalelor de companie 
mici este sănătoasă și delicioasă!

Inele naturale cu mere, 
semințe de in și arahide, 
Harvest Loops, 80 g

Aceste inele naturale Harvest 
Loops, sunt bogate în ingrediente 
naturale și conțin mere, semințe de 
in și arahide. Sunt ideale pentru 
hrănirea hamsterilor, șoriceilor și a 
șobolanilor, deoarece nu au zahăr 
sau coloranți adăugați. Cu mere, 
arahide și semințe de in gustoase. 
Perfecte pentru hrănirea din mână, 
pentru interacțiune și dresare.
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