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КОРМ 
ДЛЯ ПТАХІВ ТА ГРИЗУНІВ

Розмаїття відбірних інгредієнтів та більш збалансований 
склад кожного меню допоможе підтримувати улюбленця 

в чудовій формі та зробить ваше спілкування 
з ним ще радіснішим.

50+

ЗРУЧНА ГЕРМЕТИЧНА 
УПАКОВКА
зберігає аромат, смак 
та високу якість корму

НОВИНКА!
Корм для дегу

ЩЕ БІЛЬШЕ 
ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
корм став більш смачним 
та цікавим для домашніх 
улюбленців

інгредієнтів у кормах
БЕЗ КАРДИНАЛЬНОЇ 
ЗМІНИ РЕЦЕПТІВ50+

ЗРУЧНА ГЕРМЕТИЧНА 

та цікавим для домашніх 
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ФІЄСТА «ШИНШИЛКА»
Корм для шиншил

Art. PR241380

До корму входять у помірній 
кількості ласощі: виноград 
сушений, арахіс, попкорн 
та кероб, які урізноманітнюють 
меню шиншил. Стало більше 
корисного гарбузового насіння. 

СКЛАД: кукурудза, ячмінь, 
арахіс, вівсяні пластівці, виноград 
сушений, яблуко сушене 
гранульоване, насіння соняшнику, 
пшениця, насіння гарбуза, 
фруктово-зерновий гранулят, 
овочево-зерновий гранулят, 
злаково-трав’яний гранулят, 
трав’яний гранулят в асортименті, 
кероб подрібнений, попкорн, овес 
голозерний, комбікорм.
(600 г)

ФІЄСТА «КРОЛИК»
Корм для декоративних кролів

Art. PR241387

Корисних вітамінних компонентів 
стало більше – з’явилися шипшина, 
горобина, трав’яний гранулят, 
сушена морква, овес. Гранулят 
необхідний для правильного 
функціонування системи травлення 
кроликів.

СКЛАД: пшениця, крупа горохова, 
шипшина, горобина, трав’яний 
гранулят в асортименті, яблуко 
сушене гранульоване, сушена 
морква, насіння соняшнику, арахіс, 
насіння гарбуза, фруктово-зерновий 
гранулят, овочево- зерновий 
гранулят, злаково-трав’яний 
гранулят, кероб подрібнений, 
попкорн, овес, овес голозерний, 
комбікорм.
(600 г)

ФІЄСТА «ДЕГУ»
Корм для дегу

Art. PR241378

Новинка! Склад корму забезпечує 
здоров’я та гарний настрій 
улюбленцю та не поступається 
продуктам провідних світових 
виробників.

СКЛАД: насіння льону, гречка, 
квіти календули, яблуко сушене 
гранульоване, пажитник (насіння), 
овочево-зерновий гранулят, 
злаково-трав’яний гранулят, 
трав’яний гранулят в асортименті, 
овес, ячмінь, комбікорм, квіти 
ромашки, сушена морква, 
шипшина, насіння соняшнику, 
насіння конопель, сушений буряк, 
арахіс, насіння гарбуза, гібіскус, 
пшениця, горохові пластівці, сорго, 
сочевиця, горобина.
(600 г)
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ФІЄСТА «ХОМʼЯЧОК»
Корм для хомʼяків

Art. PR241382

До меню включено 6 нових 
інгредієнтів: гречка, жовте та 
червоне просо, овес, горобина 
та сушена морква. 

СКЛАД: вівсяні пластівці, 
крупа горохова, ячмінь, насіння 
соняшнику, кукурудза, арахіс, 
яблуко сушене гранульоване, 
гречка, пшениця, насіння гарбуза, 
фруктово-зерновий гранулят, 
овочево-зерновий гранулят, 
злаково-трав’яний гранулят, 
трав’яний гранулят 
в асортименті, просо жовте, 
просо червоне, сушена морква, 
кероб подрібнений, горобина, 
овес, комбікорм.
(600 г)

ФІЄСТА «ПАЦЮЧОК»
Корм для декоративних пацючків

Art. PR241384

Меню урізноманітнили маїсом, 
гречкою та горобиною, а також 
збільшили кількість улюблених 
ласощів – сушеного буряка 
та насіння соняшнику. 

СКЛАД: крупа горохова, маїс, 
сушений буряк, арахіс, насіння 
соняшнику, яблуко сушене 
гранульоване, ячмінь, гречка, 
пшениця, насіння гарбуза, 
фруктово-зерновий гранулят, 
овочево-зерновий гранулят, 
злаково-трав’яний гранулят, 
трав’яний гранулят в асортименті, 
просо чорне, кероб подрібнений, 
горобина, попкорн, сушена морква, 
овес голозерний, комбікорм.
(600 г)

  ФІЄСТА 
«МОРСЬКА СВИНКА»
Корм для морських свинок 

Art. PR241386

Сушена морква та горобина, 
які з’явилися у складі, доповнять 
меню улюбленців вітамінами 
та мінералами.

СКЛАД: ячмінь, крупа 
горохова, насіння соняшнику, 
кукурудза, арахіс, яблуко сушене 
гранульоване, горобина, пшениця, 
насіння гарбуза, фруктово-
зерновий гранулят, овочево-
зерновий гранулят, злаково-
трав’яний гранулят, трав’яний 
гранулят в асортименті, сушена 
морква, кероб подрібнений, 
попкорн, комбікорм, овес 
голозерний.
(600 г)
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ФІЄСТА «ЙОД»
Корм для хвилястих папуг

Art. PR241388

Чумиза, гречка та сушені яблука – 
корисні доповнення, які роблять 
корм ще привабливішим для птахів, 
покращують поїдання. Збільшена 
кількість інгредієнтів з йодом 
сприяє нормалізації обміну речовин, 
зміцненню імунної системи птахів.

СКЛАД: канаркове насіння, насіння 
льону, насіння соняшнику, чумиза, 
ріпак, гречка, яблуко сушене, 
пшениця, арахіс, просо чорне, кероб 
подрібнений, просо жовте, просо 
червоне,  пшоно, овес голозерний.
(600 г)

ФІЄСТА «ЕНЕРГІЯ»
Корм для хвилястих папуг

Art. PR241381

У раціоні збільшилася кількість 
чорного проса, з’явилися поживні 
вітамінні добавки: виноград 
сушений, сушена морква 
та кукурудзяні пластівці. 

СКЛАД: канаркове насіння, 
насіння льону, насіння соняшнику, 
ріпак, пшениця, кукурудзяні 
пластівці, арахіс, просо чорне, 
кероб подрібнений, просо жовте, 
просо червоне, пшоно, виноград 
сушений, сушена морква, овес 
голозерний.
(600 г)

ФІЄСТА «ФРУКТОВИЙ»
Корм для хвилястих папуг

Art. PR241383

Корм смакує ще краще, оскільки ми 
збільшили кількість винограду 
сушеного та включили до складу 
овес і сушені яблука. Овес збагачує 
меню птахів йодом, 10 незамінними 
амінокислотами, вітамінами 
та мінералами. 

СКЛАД: насіння льону, ріпак, 
канаркове насіння, насіння 
конопель, насіння соняшнику, 
яблуко сушене, виноград сушений, 
просо чорне, кероб подрібнений, 
просо жовте, просо червоне, 
пшоно, овес, овес голозерний.
(600 г)



7

ФІЄСТА «НІМФА»
Корм для середніх папуг

Art. PR241385

Корм став більш різноманітним 
завдяки додаванню кукурудзяних 
пластівців, сушених яблук, гречки, 
горобини та винограду сушеного.
 
СКЛАД: насіння льону, канаркове 
насіння, насіння конопель, 
пшениця, насіння соняшнику, 
кукурудзяні пластівці, арахіс, 
яблуко сушене, гречка, сафлор, 
просо чорне, кероб подрібнений, 
насіння соняшнику сіре, горобина, 
виноград сушений, просо жовте, 
просо червоне, овес голозерний, 
сорго.
(600 г)

ФІЄСТА «АФРИКА»
Корм для великих папуг

Art. PR241389

Корм став більш цікавим, 
корисним та збалансованим 
завдяки додаванню горобини, 
цукатів, машу, сушеної моркви, 
насіння соняшнику, маїсу, 
канаркового насіння, вівса. 

СКЛАД: насіння конопель, 
маїс, арахіс, кукурудза, насіння 
соняшнику, насіння соняшнику 
сіре, маш, цукати, пшениця, 
насіння гарбуза, сушена морква, 
канаркове насіння, кероб 
подрібнений, овес, гречка, овес 
голозерний, горобина, сафлор.
(600 г)



КОЛОСКИ 
ДЛЯ ПТАХІВ ТА ГРИЗУНІВ

НЕ МІСТЯТЬ ЦУКРУ, СОЛІ, 
АРОМАТИЗАТОРІВ

ПОВНІСТЮ НАТУРАЛЬНІ 
рослинні сполучні речовини 
та харчові барвники, безпечні 
для здоров’я улюбленців

НОВИЙ ДИЗАЙН 
УПАКОВКИ, 
склад продукту – без змін

СМАЧНІ ДЕСЕРТИ 
з зерновими, фруктовими, 
ягідними та овочевими 
компонентами

АРОМАТИЗАТОРІВ
НЕ МІСТЯТЬ ЦУКРУ, СОЛІ, 

рослинні сполучні речовини 
та харчові барвники, безпечні 

Колоски для птахів та гризунів – корисні ласощі, 
які доповнюють щоденний раціон поживними речовинами, 

допомагають сточувати дзьоб чи зуби і додають елемент гри.
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СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
рис, сафлор, арахіс, насіння соняшнику.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«ГОРІХОВИЙ»
Колосок для хвилястих папуг

Art. PR740231

Ласощі, багаті на корисні 
смаколики: сафлор, арахіс та 
насіння льону. Горіхи збагачують 
щоденне меню вітамінами В та 
Е, білками, рослинними жирами, 
калієм та кальцієм, необхідними 
для гарного самопочуття, 
яскравого оперення, зміцнення 
кісток та шкарлупи яєць. 
(100 г)

СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
рис, сафлор, насіння соняшнику, сушені яблука, горобина.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«ФРУКТОВИЙ»
Колосок для хвилястих папуг

Art. PR740232

Наявність в раціоні фруктів та 
ягід – гарантія міцного здоров’я 
та чудового настрою птаха. Крім 
того, яблука та горобина – цінне 
джерело вітамінів А, С, РР, калію, 
марганцю, кальцію, заліза та 
інших мікроелементів, необхідних 
для підтримування здоров’я 
птаха. Клітковина та пектини, 
що містяться в ягодах і фруктах, 
сприяють нормалізації травлення.
(100 г)

СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
рис, сафлор, насіння соняшнику, сушені яблука, горобина.

(100 г)

СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
рис, насіння соняшнику, сушена паприка, ячмінь, 
пшениця, сафлор.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«МУЛЬТИВІТАМІН»
Колосок для середніх папуг

Art. PR740233

Ласощі не лише смачні, вони 
зміцнюють імунітет, покращують 
стан здоров’я, роблять пір’я більш 
яскравим. Сушена паприка та 
різноманітне насіння збагачують 
раціон вітамінами А, Е, С, РР, 
групи В та мінералами. Ячмінь 
нормалізує мікрофлору кишечника, 
покращує стан слизових оболонок, 
дуже приємний на смак.
(100 г)

СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
рис, сафлор, насіння соняшнику, сушена морква.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«МУЛЬТИВІТАМІН»
Колосок для хвилястих папуг

Art. PR740230

Колосок доповнює раціон 
клітковиною, каротиноїдами 
та вітаміном Е. Сафлор та 
сушена морква – цінне джерело 
каротину, вітамінів В, D, E, PP, 
С, K, які необхідні для здоров’я 
серцево-судинної системи, 
органів травлення, зміцнення 
імунітету та гарного зовнішнього 
вигляду.
(100 г)

СКЛАД: просо, овес голозерний, насіння льону, ріпак, 
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СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 
соняшнику, кукурудза плющена, сушені яблука, горобина.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«МУЛЬТИФРУКТ»
Колосок для гризунів

Art. PR740235

Вітамін С, глюкоза, пектини 
та клітковина в достатній 
кількості є запорукою чудового 
самопочуття улюбленців. Сушені 
фрукти та ягоди доповнюють 
раціон вітамінами С, А, РР, залізом, 
магнієм, калієм та кальцієм,  
необхідними для нормального 
травлення та міцного імунітету. 
Рис покращує роботу серцево-
судинної та нервової систем.
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 

(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 
соняшнику, арахіс, кукурудза плющена.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«ГОРІХОВИЙ»
Колосок для гризунів

Art. PR740228

Трішки горішків улюбленцю 
не завадять. Арахіс доповнює 
меню вітамінами В та Е, білками, 
рослинними жирами, необхідними 
для гарного стану шерсті. Ячмінь 
покращує стан слизових оболонок, 
а овес є основним джерелом калію, 
міді, йоду, цинку та 10 незамінних 
амінокислот. Також овес дарує 
енергію улюбленцю.
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 
соняшнику, кукурудза плющена, сушена морква.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«МУЛЬТИВІТАМІН»
Колосок для гризунів

Art. PR740229

Корисні ласощі допоможуть 
зробити хутро улюбленця 
яскравим і здоровим, а настрій - 
завжди гарним. Сушена морква 
збагачує щоденне меню вітамінами 
А, С, РР, а також мікроелементами, 
які позитивно впливають на 
якість і колір хутра. Овес містить 
незамінні амінокислоти, калій, йод 
і цинк, які стимулюють травлення 
та зменшують наслідки стресу.
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 
соняшнику, кукурудза плющена, сушена морква.

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, кокосова 
стружка, сафлор, сушений буряк, рис, насіння соняшнику, 
кукурудза плющена, трав’яний гранулят.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«ТРАВИ 
ТА МІНЕРАЛИ»
Колосок для шиншил

Art. PR740236

Інгредієнти колоска доповнюють 
щоденний раціон шиншил 
мінералами та мікроелементами, 
необхідними для гарного 
самопочуття та блискучого 
пухнастого хутра. Овес у складі 
ласощів сприяє нормалізації 
травлення, містить речовини, 
які покращують роботу нервової 
системи. Польові трави сприяють 
сточуванню зубів. 
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, кокосова 
стружка, сафлор, сушений буряк, рис, насіння соняшнику, 
кукурудза плющена, трав’яний гранулят.

(100 г)
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СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, насіння 
соняшнику, кукурудза плющена, сіно посічене.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«ЛУГОВІ ТРАВИ»
Колосок для гризунів

Art. PR740226

Трави та сіно – основна складова 
раціону гризунів, яка їм дуже 
до смаку. Трав’яна січка містить 
мікроелементи, клітковину 
та рослинні білки. Овес та 
пшениця доповнюють меню 
незамінними амінокислотами, 
вітамінами А, групи В, Е, РР. 
Пшениця є джерелом глюкози 
та фруктози.
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, насіння СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, сушена 
паприка, рис, насіння соняшнику, кукурудза плющена.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«ОВОЧЕВИЙ»
Колосок для гризунів

Art. PR740225

Сушена паприка – це чудове 
джерело вітамінів С, Р, 
групи В, калію, заліза та кремнію. 
Ці речовини зміцнюють імунітет 
улюбленців, нормалізують роботу 
шлунково-кишкового тракту, 
позитивно впливають на стан і колір 
хутра. Овес містить 10 незамінних 
амінокислот, а пшениця – білки 
та вуглеводи, необхідні для гарного 
самопочуття гризунів.
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, сушена 
паприка, рис, насіння соняшнику, кукурудза плющена.

(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 
соняшнику, сафлор, кукурудза плющена, продукти 
бджільництва.
ДОБАВКИ: борошно пшеничне, натуральний харчовий 
барвник, вода питна.

  ФІЄСТА 
«МЕДОВИЙ»
Колосок для гризунів

Art. PR740227

Смаколики додають до раціону 
улюбленців корисні речовини 
і дозволяють гризунам сточувати 
зуби, що постійно ростуть. 
Продукти бджільництва містять 
калій, магній та інші мікроелементи, 
необхідні для нормального 
травлення та правильного розвитку. 
Сафлор нормалізує обмін речовин, 
запобігає ожирінню та зміцнює 
імунітет.
(100 г)

СКЛАД: ячмінь, овес голозерний, пшениця, рис, насіння 
соняшнику, сафлор, кукурудза плющена, продукти 



ТМ «ПРИРОДА» - ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ 
ВИРОБНИК КОРМІВ ТА ЛАСОЩІВ 

ДЛЯ ПТАХІВ І ГРИЗУНІВ, ЯКИЙ ОТРИМАВ 
СЕРТИФІКАТ ISO 22000:2018



ВИРОБНИЦТВО ТМ «ПРИРОДА» УСПІШНО ПРОЙШЛО 
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ АУДИТ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ 

МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 22000:2018 

СЕРТИФІКАТ ISO 22000:2018 ЦЕ:

СТАБІЛЬНО ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
Гарантований контроль якості на всіх етапах виробництва: приймання сировини 
від постачальників, змішування інгредієнтів, фасування.

ЗБЕРЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КОРИСНИХ РЕЧОВИН 
Корм має привабливий смак та аромат, зберігає в процесі виробництва та фасування всі цінні 
поживні речовини і вітаміни, необхідні для здоров’я, гарного самопочуття і чудового вигляду 
декоративних птахів і гризунів. 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ 
Дотримання міжнародних стандартів при виготовленні кормів та ласощів.



Якщо ви хочете перевести вашого улюбленця на новий, більш корисний та поживний корм, 
необхідно дотримуватися певних правил. Новий продукт інакше пахне, відрізняється на смак, має 
інший вигляд. Навіть найкращий склад з оптимальним вмістом поживних речовин здаватиметься 
улюбленцю незвичним. Ви самі, коли вперше куштуєте нову страву, не завжди з першого разу 
можете оцінити її переваги. Те ж саме відбувається і з вашими улюбленцями. Пропонуємо поради 
ветеринарів і досвідчених заводчиків декоративних птахів і гризунів, які допоможуть правильно 
і легко привчити улюбленців до нового корму.

Вибирайте корм, 
який відповідає смакам
та індивідуальним потребам 
улюбленця.

Додавайте новий корм 
до старого невеликими порціями, 
поступово збільшуючи кількість 
нового корму і зменшуючи 
кількість старого. 

У перші дні кількість нового корму 
в суміші має бути мінімальною - 
всього 2-3 грами, так би мовити, 
на пробу. На 3-4 день ¼ звичного 
корму можна замінити новим, 
на 5-6 день можна змішати новий 
і старий корм в пропорції 1/1. 
Потім пару днів слід додавати 
в новий корм близько 25% старого. 
Приблизно через тиждень ваш 
улюбленець із задоволенням 
перейде повністю на новий корм, 
не відчуваючи при цьому ніякого 
дискомфорту.
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