


оптимальний баланс  
білків та вуглеводів 
для активних птахів

 100% природний  
продукт

 не містить  
хімічних добавок

робить хутро  
блискучим і густим

вміщує білки,  
що покращують  
обмін речовин

покращує колір  
та якість шерсті профілактика захворювань 

щитовидної залози,  
органів травленнязміцнює імунітет  

завдяки ехінацеї
містить кокосову стружку  
як засіб проти грибкових  
і онкологічних хвороб

покращує колір  
та якість оперення

 оптимальне сполучення  
поживних речовин і вітамінів 
для молодих птахів

СЕРІЯ БАЗОВИХ КОРМІВ  
ДЛЯ ПТАХІВ ТА ГРИЗУНІВ

ТМ «Природа» представляє оновлену серію кормів для декоративних птахів та гризунів.

Створенню нової рецептури передувала велика дослідницька робота: ми вивчали упо-
добання кожного виду домашніх улюбленців, добирали оптимальні сполучення інгре-
дієнтів, шукали зерно, насіння, фрукти та овочі найвищої якості.

Основу кормових сумішей складають зернові: пшениця, овес, канаркове насіння, просо 
різних видів, соняшник та інші, а для гризунів ще й трав’яний гранулят і комбікорм. Кожен 
рецепт має компоненти, які доповнюють базовий склад додатковими мікро- та макро-
елементами, вітамінами. В кормах для папуг та декоративних птахів це кокосова стру-
жка, горобина, сорго, сушені фрукти, чумиза. Особливий інгредієнт у складі кормів для 
гризунів — трав’яний гранулят, який містить необхідну тваринам клітковину, мікроелементи, 
рослинні білки. До складу грануляту входить люцерна, пирій, подорожник, конюшина, 
кульбаба, волошка, ромашка, звіробій, грицики.

Збалансований склад, якісні компоненти, зручне фасування – все це ми зробили, щоб 
ваше спілкування з домашніми улюбленцями було ще приємнішим, приносило тільки  
радість і задоволення.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:



Оновлений склад містить багато вівса, яке є джере-
лом йоду, калію, міді, цинку, містить 10 незамінних 
амінокислот. Також до складу корму включено три види 
проса, сорго та насіння соняшника, яке забезпечує 
потреби папужки в рослинних жирах та вітаміні Е. 
Годування кормом сприяє нормальній роботі органів 
травлення, зменшує наслідки стресу, гарантує яскраве 
оперення і гарний настрій птаха.

Корм «Папужка. Йод»

Декоративні птахи, аби залишатися активними і здоровими, щодня мають отримувати 
повний комплекс вітамінів та мінералів, які доступні їм у природних умовах. Також у щоден-
ному раціоні повинні бути вуглеводи — для енергії і гарного настрою, клітковина — для 
нормального травлення, пектини, вітамін Е і каротиноїди — для яскравого оперення.  
Всі ці компоненти в необхідній кількості містяться в кормових сумішах для папуг і деко- 
ративних птахів ТМ «Природа».

КОРМ  
 ДЛЯ  
ПТАХІВ

500 г



Корм складений з урахуванням смаків хвилястих папу-
жок. В ньому багато вівса, проса, канаркового насіння. 
Також до складу входить насіння соняшника, яке по-
зитивно впливає на стан шкіри, оперення. Кокосова 
стружка збагачує щоденний раціон вітамінами Е, В, С, 
кальцієм, натрієм, залізом, глюкозою та корисними кис-
лотами, зокрема, лауриновою, яка є профілактичним  
засобом грибкових та онкологічних захворювань.

Унікальний склад корму для папужок! Ехінацея —  
це джерело антиоксидантів, каротину, фенолів, вона 
є природним мультивітамінним засобом, який зміцнює 
імунітет. Також улюбленці знайдуть у суміші багато 
корисного та смачного: овес, що забезпечує організм 
йодом, міддю, калієм, цинком, незамінними амінокис-
лотами; насіння льону, яке містить рослинні волокна, 
вітаміни групи В, жирні кислоти омега-3. 

Корм «Папужка. Йод + кокос»

Корм «Папужка. Йод + ехінацея»

Збалансований склад корму забезпечує папужок всім 
необхідним для гарного самопочуття, нормального 
травлення та чудового настрою. Основу корму станов-
лять канаркове насіння, овес, насіння льону, три види 
проса. До складу включено сушену моркву, буряк та 
сорго, які покращують стан оперення, роблять його 
більш здоровим та яскравим. Також ці інгредієнти 
сприяють очищенню організму.

Корм «Папужка. Йод + колор»
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Мікроелементи, вітаміни та поживні речовини, які 
потрібні молодим птахам для зростання і нормаль-
ного розвитку, є в цьому кормі. Раціон пташенят 
обов’язково має включати овес, кілька видів проса, 
канаркове насіння. Вуглеводами, рослинними жирами 
та пектинами улюбленців забезпечать насіння льону, 
сушені фрукти, чумиза.

Завдяки великій кількості відбірних інгредієнтів корм 
нормалізує роботу органів травлення, зменшує наслід-
ки стресу, дарує енергію і чудовий зовнішній вигляд, 
попереджає захворювання щитовидної залози, органів 
дихання. Окрім того, сафлор має цінні лікарські власти-
вості; горіхи є джерелом білків, фолієвої та ліонолевої 
кислот, біотину, а сорго сприяє очищенню організму, 
прискорює обмін речовин.

Найкращий корм для енергійних птахів. Розмаїття ком-
понентів в спеціальних пропорціях дозволяє повністю 
задовольнити потреби улюбленців у білках, вуглеводах, 
клітковині, макро- та мікроелементах. Овес містить йод, 
калій, мідь, незамінні амінокислоти, просо — вітаміни А, 
В1, В2, В5, РР, клітковину, білки, насіння льону — рос-
линні волокна, жирні кислоти омега-3, магній, фосфор, 
селен, насіння соняшника — джерело вітаміну Е. 

Корм «Папужка. Юніор»

Корм «Корела. Йод»

Корм «Папужка. Енергія»
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Середні папуги потребують спеціального меню, в яко-
му мають бути не лише поживні речовини, але й білки, 
вуглеводи, вітаміни та природні пігменти, що дозво-
ляють підтримувати яскраве забарвлення оперення. 
Саме тому новий склад корму такий різноманітний — 
окрім зерна та насіння до нього включено сафлор,  
горіхи та сухофрукти, які здійснюють оздоровчий вплив 
на організм та зміцнюють імунітет.

Нова рецептура розроблена на основі рекомендацій 
фахівців з розведення декоративних птахів, зокрема, 
канарок. Канаркове насіння, овес, просо різних видів, 
ріпак, льон, конопля поєднані у спеціальних пропорці-
ях, відповідають меню, яке отримують птахи у природі. 
Поживні речовини, вітаміни та мінерали забезпечують 
чудове самопочуття і гарну кондицію при утриманні 
в клітці. 

Корм «Німфа»

Корм «Канарка»

Спеціально підібрана комбінація зерна та насіння мак-
симально точно відтворює раціон птахів у природі. 
Раціон екзотичних птахів має містити йод, калій, мідь, 
магній, фосфор та інші мікроелементи, амінокислоти та 
вітаміни А, В1, В2, В5, РР, клітковину. Все це в достатній 
кількості є в компонентах корму: вівсяній крупі, просі, 
канарковому насінні, ріпаку, чумизі, насінні льону. 

Корм «Екзотик»
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Новий корм для найактивніших домашніх декора-
тивних гризунів. До суміші входить горох, багатий 
білком, овес, що містить йод, 10 незамінних аміно-
кислот, мінерали. Також до раціону включено овес, 
комбікорм, ячмінь, кукурудзу, трав’яні гранули, сушені 
фрукти — компоненти, що забезпечують пацючків 
вітамінами, біотином, мікроелементами. 

Корм «Пацючок»

Кожен вид декоративних гризунів має свої особливості та вимоги до корму. Це врахо-
вувалося при складанні нової рецептури, доборі інгредієнтів та визначенні пропорцій. 
Всім без винятку гризунам необхідно сточувати зуби, тому в складі кожного корму  
є пресовані трав’яні гранули та кукурудза, які чудово задовольняють цю потребу,  
а також доповнюють раціон клітковиною, вітамінами та поживними речовинами.

КОРМ  
 ДЛЯ  
ГРИЗУНІВ
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Корм «Морська свинка»

Корм «Кролик. Біотин»

Корм «Кролик»

Для морських свинок розроблена особлива рецеп-
тура, яка включає трав’яний гранулят для покращення 
травлення і сточування зубів; овес як джерело ка-
лію, міді, йоду, цинку, 10 незамінних амінокислот; сухі 
фрукти, які зміцнюють імунітет. Важливим компонентом 
корму є ячмінь, що нормалізує мікрофлору кишечни-
ка, покращує стан слизових оболонок і дуже приємний  
на смак.

Суміш розроблена спеціально для довгошерстих  
декоративних кроликів, тому містить більше біотину та 
вітаміну Е, які необхідні для здорової шкіри, красивого 
блискучого хутра. Враховані й особливості травлення 
тварин, тому до корму входить комбікорм, трав’яний 
гранулят з великим вмістом клітковини. Сушена морква 
робить шерсть яскравішою, а також позитивно впливає 
на травлення, роботу серця, зір.

Новий склад корму враховує особливості системи 
травлення декоративних кроликів і включає компо-
ненти, які нормалізують процес травлення, підтримують 
здорову мікрофлору кишечника. Також пухнасті тва-
ринки із задоволенням сточують зуби за допомогою 
твердих трав’яних гранул, кукурудзи, комбікорму.
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Корм «Хом’ячок. Колор + ензим»

Корм «Хом’ячок»

Корм «Морська свинка. Біотин»

Новий корм для декоративних хом’ячків розроблений 
з урахуванням основних потреб тварин. Також корм 
містить ячмінь, насіння соняшника, гречку, сухофрук-
ти — інгредієнти, багаті вітаміном Е, амінокислотами 
та біотином, який робить хутро улюбленця здоровим, 
блискучим та яскравим.

Вдосконалений склад корму об’єднує трав’яні гранули, 
комбікорм, овес, різні види зерна та насіння. Це дозво- 
ляє хом’ячкам повноцінно харчуватися, а значить, бути 
завжди здоровими та енергійними, мати гарний вигляд. 
Горох доповнює меню улюбленців натуральними 
рослинними білками, амінокислотами. Гречка у корм 
включена для профілактики захворювань печінки  
та кишечника.

Оновлений корм для свинок з довгою шерстю містить 
не лише обов’язкові компоненти, необхідні для під-
тримування гарного самопочуття та активності улюб- 
ленця, але й спеціальні добавки: сушені фрукти, гречку.  
Вони збагачують раціон гризунів вітамінами, каротино-
їдами, біотином — речовинами, які покращують стан 
шкіри, роблять шерсть блискучою та яскравою.
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Новий корм не лише поживний, але й дуже смачний, 
а ще містить речовини, які дозволяють підтримувати 
розкішне хутро шиншил завжди у чудовому стані.  
Важлива складова рецептури — спеціально розробле-
ний комбікорм для шиншил. Сушені фрукти зроблять 
суміш ще смачнішою і привабливішою для гризунів.

Корм «Шиншилка. Колор + ензим»

Вдосконалена рецептура об’єднує найнеобхідніші  
компоненти — трав’яний гранулят, спеціально розробле-
ний комбікорм для шиншил, овес, пшеницю, кукурудзу. 
Також до суміші включені смаколики, які доповнюють 
базовий раціон вітамінами, мікро- та макроелементами, 
біотином — це ячмінь, сушені фрукти.

Корм «Шиншилка»
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