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Popolna in
uravnotežena
hrana za odrasle
pse in mačke

BONAMI

hrana za pse in mačke
vsebuje vsa potrebna hranila, je
okusna, enostavna za uživanje in lahko
prebavljiva

Pravilno razmerje hranil je zelo pomembno, zato
je mnogim lastnikom najlažje izbrati že vnaprej
pripravljeno hrano za pse in mačke v obliki briketov,
kot suha hrana ali mokra hrana iz konzerve.

Psi
Psi so naši najbolj zvesti prijatelji. Z nami preživijo
celo svoje življenje in so nam brezpogojno vdani.
Poskrbimo za njihovo srečo, da bodo lahko uživali.
Prehrana psa je zelo pomembna, saj je od nje odvisno
njegovo razpoloženje in zdravje. Zagotovimo jim
okusno hrano BONAMI.
Hrana BONAMI za pse vključuje:
- Briketirano hrano
- Konzerve
- Salame

BRIKETI BONAMI:

Briketirana suha hrana za pse je narejena po
standardni tehnologiji, pri visoki temperaturi, zato so
briketi varni, okusni in lahko prebavljivi.

NOVO

Suha hrana za pse ima številne prednosti; je enostavna
za postrežbo in je uporabna dlje časa. Briketi so 100 %
popolna hrana, njihova tekstura pa pomaga tudi pri
vzdrževanju dlesni in zob.
Suha hrana za pse je bistveni vir prehrane za vse
starosti, vendar živali potrebujejo hrano z različno
sestavo v različnih starostnih obdobjih. Hišni
ljubljenčki se razlikujejo tudi po velikosti, pasmi in
stopnji aktivnosti. BONAMI briketi so idealni izbor za
vse pasme in velikosti že odraslih psov.
Briketi so na voljo v 2 različnih okusih:
- BONAMI briketi za pse z okusom govedine v 10 kg
in 3 kg vrečah.
BONAMI briketi za pse z okusom jagnjetine, riža in
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zelenjave v 10 kg in 3 kg vrečah.

Nasvet:

Po želji brikete lahko dodatno navlažimo z vodo.
Dnevno količino lahko prilagodimo glede na starost
in stanje psa, aktivnost in na podlagi letnega časa.
Pes mora imeti vedno na razpolago svežo pitno vodo.

Prednosti BONAMI suhe hrane za pse:
1. Popolna in uravnotežena sestava.
2. Vsebuje vitamine in minerale.
3. Beljakovinsko uravnotežena hrana.
4. Briketi so koristni za dlesni in zobovje.

KONZERVE BONAMI:

Okusni koščki mesa v sočni in naravni omaki ponujajo
kakovostno in odlično prehranjevalno izkušnjo, skupaj
z optimalno prehransko sestavo. Hrana je enostavna
za postrežbo, neodprta je uporabna dlje časa.
Konzerve so na voljo v 4 različnih okusih:
- BONAMI konzerva z okusom divjačine, 1240 g.
- BONAMI konzerva z okusom govedine, 1240 g.
- BONAMI konzerva z okusom jagnjetine, 1240 g.
- BONAMI konzerva z okusom perutnine, 1240 g.

Prednosti BONAMI mokre hrane za pse:
1. Popolna in uravnotežena sestava.
2. Vsebuje vitamine in minerale.
3. Beljakovinsko uravnotežena hrana.
4. Okusni koščki mesa v sočni in naravni omaki.

Nasvet:

Dnevni obrok za srednje velikega psa je 1.200 g v 2-3
obrokih. Postrezite na sobni temperaturi ali pogreto.
Pes mora imeti vedno na razpolago svežo pitno vodo.

SALAME BONAMI:

BONAMI salame za pse so popolno živilo za naše
štirinožne prijatelje. Zaradi praktične embalaže je
salama enostavna za postrežbo, bodisi v kosih ali v
celoti, odvisno od velikosti našega psa.

NOVO

Pasja salama je na voljo v 2 različnih okusih:
- BONAMI salama z okusom piščanca, 1 kg.
- BONAMI salama z okusom govedine, 1 kg.

Prednosti BONAMI salame za pse:
1. Popolna in uravnotežena sestava.
2. Vsebuje vitamine in minerale.
3. Beljakovinsko uravnotežena hrana.
4. Lahko tudi kot dodatek k ostali hrani.

Nasvet:

PIŠKOTI BONAMI:

Zelo priljubljen priboljšek za pse in odličen za
motivacijo psa med treningom in učenjem.
BONAMI piškoti Farm Mix Vanillia, 400 g.
Imajo okus vanilije. So različnih oblik, vzorci domačih
živali.
Premium kakovost. Dopolnilna hrana za pse.
Sveža voda naj bo vedno na razpolago.

NOVO

Mačke
Mačk že dolgo nimamo le za lovljenje miši in ostalih
malih glodavcev. Postale so naše sopotnice in
prijateljice, ki nam krajšajo čas. Poskrbimo, da jim bo
prijetno v naši družbi.
Mačji okusi so zelo različni, zato je priporočljivo, da
jim prilagajamo okuse in obliko hrane. Tako ne bodo
postale izbirčne. BONAMI hrana za mačke vsebuje
izbor najbolj zaželenih mačjih okusov: perutnina,
govedina, divjačina in riba. Za vsako mačko lahko
najdete okus, ki ji bo ustrezal. Zagotovimo jim okusno
hrano BONAMI.
Hrana BONAMI za mačke vključuje:
- Briketirano hrano
- Konzerve

BRIKETI BONAMI:

Briketirana suha hrana za mačke je narejena po
standardni tehnologiji, pri visoki temperaturi, zato so
briketi varni, okusni in lahko prebavljivi.
Suha hrana za mačke ima številne prednosti; je
enostavna za postrežbo in je uporabna dlje časa.
Briketi so 100 % popolna hrana, njihova tekstura pa
pomaga tudi pri vzdrževanju dlesni in zob.
BONAMI briketi so idealni izbor za vse pasme in
velikosti že odraslih mačk.

Prednosti BONAMI suhe hrane za mačke:
1. Popolna in uravnotežena sestava.
2. Vsebuje vitamine in minerale.
3. Beljakovinsko uravnotežena hrana.
4. Briketi so koristni za dlesni in zobovje.

Briketi so na voljo v okusu, ki je našim mačjim
prijateljicam najbolj priljubljen:
- BONAMI briketi za mačke z okusom perutnine in
govedine v 2 kg vrečah.

Nasvet:

Dnevno količino lahko prilagodimo glede na starost
in stanje mačke, aktivnost in na podlagi letnega časa.
Mačka mora imeti vedno na razpolago svežo pitno
vodo.

KONZERVE BONAMI:

Zaradi mamljivega vonja in izvrstnega okusa se
mačke rade posladkajo tudi z mokro hrano. BONAMI

okusni koščki mesa v sočni in naravni omaki ponujajo
kakovostno in odlično prehranjevalno izkušnjo, ki je
hkrati tudi optimalno prehransko sestavljena. Hrana
je enostavna za postrežbo, neodprta je uporabna dlje
časa.

NOVO

Prednosti BONAMI mokre hrane za mačke:
1. Popolna in uravnotežena sestava.
2. Vsebuje vitamine in minerale.
3. Beljakovinsko uravnotežena hrana.
4. Okusni koščki mesa v sočni in naravni omaki.
Konzerve so na voljo v 4 različnih okusih:
- BONAMI konzerva z okusom divjačine, perutnine
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in korenja, 415 g.
- BONAMI konzerva z okusom govedine, 415 g.
- BONAMI konzerva z okusom perutnine, 415 g.
- BONAMI konzerva z okusom ribe, 415 g.

Nasvet:

Dnevni obrok za srednje veliko mačko je 200-400 g v
2 obrokih. Postrezite na sobni temperaturi ali pogreto.
Živali vedno pustite svežo in čisto vodo.

»Bonami svetuje«
VZGOJA IN MOTIVACIJA PSOV
Hrana je poleg osnovne življenjske potrebe za psa
tudi odlična motivacija pri šolanju ali vsakdanji
vzgoji. Psu lahko obrok ponudimo enkrat ali večkrat
na dan v posodi. Manjše grižljaje lahko tekom dneva
uporabljamo tudi kot nagrado za vzorno vedenje.
Skozi ritual hranjenja se bo krepila naša medsebojna
vez in zaupanje.

KAJ STORITI, ČE PES NOČE JESTI?
Večinoma pomaga, če psu obrok ponudimo takoj po
sprehodu in na ta način izzovemo naravno vedenje
iskanja hrane.

ALI VAŠ HIŠNI
DOVOLJ VODE?

LJUBLJENČEK

SPIJE

Voda je, tako za ljudi, kot za živali, izjemnega
pomena. Potrebna je v vseh življenjskih procesih; od
metabolizma, do možganske aktivnosti, pretoka krvi
in dihanja. Za pse je zadosten vnos vode še posebej
pomemben tudi zaradi regulacije telesne temperature.
Ob dihanju z odprtimi usti se psi hladijo s pomočjo
vodnega izparevanja iz jezika, zato se poleti močno
poveča tudi njihova poraba tekočine.
Potreba po vodi pa velja za vse živali; tudi mačke,
hrčki, morski prašički, ptice in drugi hišni ljubljenčki
potrebujejo stalno svežo pitno vodo. V vsakem letnem
času je nujno, da imajo vedno na razpolago svežo,
hladno, pitno vodo, ki jo zamenjamo večkrat na dan.

PSI IN POLETNA VROČINA
Živali bistveno težje prenašajo vročino kot ljudje.
Večina psov se najbolje počuti pri temperaturi zraka
med 16 in 20 stopinj Celzija. Že doma ne smemo
pozabiti na primeren prostor za psa. Prostor mora biti
senčen, brez prepiha in dovolj velik. Pes mora imeti
v vsakem trenutku na voljo dovolj sveže pitne vode.
Zadostna količina vode je v poletnih mesecih še toliko
pomembnejša, če psa hranimo v glavnem z briketirano
hrano. Psa ne sprehajamo po največji vročini, ampak
v hladnejših delih dneva; zgodaj zjutraj ali zvečer. S
seboj imejmo svežo pitno vodo.

KOLIKO PES POJE?
Ko govorimo o dnevni količini zaužitih kalorij, je
potrebno poleg dnevnega obroka upoštevati tudi vse
dodatke k hrani. Če naš pes tekom dneva zaužije
veliko priboljškov, mu moramo nekoliko zmanjšati
količino ostale hrane.

Priporočen dnevni obrok
jagnjetina, riž in zelenjava:

za

BONAMI

brikete

Nekateri psi potrebujejo daljše obdobje, da se privadijo
na novo hrano. Priporočamo postopno menjavo stare
hrane z novo hrano (glej tabelo). Celotna zamenjava
stare hrane z novo poteka 5 do 6 dni.

KOLIKO MAČKA POJE?
Ko govorimo o dnevni količini zaužitih kalorij, je
potrebno poleg dnevnega obroka upoštevati tudi vse
dodatke k hrani. Če naša mačka tekom dneva zaužije
veliko priboljškov, ji moramo nekoliko zmanjšati
količino ostale hrane.
Priporočen dnevni obrok za BONAMI brikete,
perutnina in govedina:
Nekatere mačke potrebujejo daljše obdobje, da se
privadijo na novo hrano. Priporočamo postopno
menjavo stare hrane z novo hrano (glej tabelo). Celotna
zamenjava stare hrane z novo poteka 5 do 6 dni.
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Dan 1 - 2

75% 25% 50% 50% 25% 75%

Dan 2 - 3

Dan 3 - 4

STARA HRA NA

Dan 4 - 5

100%

Dan 5 - 6

NOVA HRANA

NEJEŠČOST PRI MAČKAH
Mačka potrebuje za kvalitetno življenje tudi konkretno
razgibavanje in lov (lahko pernatih mišk) ter
raziskovanje. Zato je nujno, da lastniki izbirčnih mačk,
poskrbimo za njihovo redno razgibavanje s pomočjo
interaktivnih igrač. Mačka bo tako bolj zadovoljna in
zagotovo se ji bo vrnil tudi apetit.

Naši hišni ljubljenčki bodo
zagotovo z največjim veseljem
pojedli raznoliko hrano Bonami.

BONAMI je na voljo v vseh vrtnih centrih KALIA
Semenarne Ljubljana kot tudi v kmetijskih zadrugah
in trgovinah.
www.semenarna.si

