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ATTÓL LESZ A LEGJOBB, AMI BELE SEM KERÜL



VERSENYELÓ́NYEINK



ALUTASAKOS PATE, teljes értékű eledeleink kizárólag 
természetes alapanyagokból készülnek, így a 
mindennapi táplálás alapját jelenthetik kutyáink 
számára. 100%-ban egyféle állati fehérjeforrást 
tartalmaznak és teljesen gabonamentesek - így azok 
is megtalálják a számukra megfelelőt, akik allergiás 
kedvencüknek keresik a tökéletes nedves tápot.

ALUTASAKOS  
NEDVES KUTYAELEDEL

4 ÍZ
· Pulykás
· Marhás
· Sonkás
· Bárányos



ALUTASAKOS MOUSSE - kifejezetten a macskák 
igényeire szabva. Teljes értékű eledel, mely tápláló 
kényeztetést nyújt akár étel intoleranciában szenvedő 
kedvenceknek is. Kizárólag egyféle állati fehérjéből 
készül, teljesen gabonamentesen, így az allergiás cicák 
gazdái is megtalálhatják a kedvencüknek megfelelőt.

ALUTASAKOS  
NEDVES MACSKAELEDEL

4 ÍZ
· Pulykás
· Marhás
· Sonkás
· Bárányos



Mint mindig: csak a legjobbat!
Az ALPHA SPIRIT THE ONLY ONE eledelei minden 
tekintetben prémium vacsoraélményt nyújtanak. 
Teljesen gabona-, glutén- és húsliszt mentesek, 
valamint minden esetben a friss hús kapja a főszerepet. 
És mitől igazán különlegesek? NEM EXTRUDÁLTAK!
A The Only One eledelek csak nevükben száraztápok. 
Ugyanis a természetes, friss alapanyagoknak és a 
kíméletes elkészítésnek hála végeredményként illatos 
és puha tápszemek várják bundás fogyasztójukat. A 
minőségi táplálás pedig kutyusod kondiján, kirobbanó 
egészségén és csillogóan selymes bundáján fog végső 
soron megmutatkozni.

TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
12 KG

ATTÓL LESZ A LEGJOBB, AMI BELE SEM KERÜL



TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
12 KG



TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
3 KG



TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
3 KG ÉS 12 KG



45×200 grammos kiszerelés – 9 kg-os dobozban
Multiprotein és Wild Fish

TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
FÉLNEDVES „SEMI-MOIST”



3 és 1,5 kg-os zsákokban is
Multiprotein és Wild Fish

TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
FÉLNEDVES „SEMI-MOIST”



Kölyök kutyák számára is
9 kg-os dobozos, valamint 3 és 1,5 kg-os, zsákos kiszerelésben

TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
FÉLNEDVES „SEMI-MOIST”



Free Range Poultry
9 kg-os dobozos, valamint 3 és 1,5 kg-os, zsákos kiszerelésben

TELJES ÉRTÉK Ú́ KUTYAELEDEL 
FÉLNEDVES „SEMI-MOIST”



AZ ALPHA SPIRIT JUTALOMFALATOK kizárólag 
természetes alapanyagokból készülnek. Így minden 
egyes húsos falatban ott rejlik az ősi vitalitás - melyet 
most kutyusod is megtapasztalhat.

Az 50 grammos tasakokat bárhová könnyedén 
magaddal viheted és kedvedre kényeztetheted 
kedvenced egészséges jutalomfalatokkal. 6 
egyedülállóan finom ízből válogathatsz, melyek 
mindegyike hozza az Alpha Spirit minőséget.

KUTYA JUTALOMFALATOK  
- SNACKS 50G

6 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas
· Prosciutto sonkás
· Kacsás
· Májas



KUTYA JUTALOMFALATOK  
- SNACKS 50G



Ki mondta, hogy a macskáknak nem jár a kényeztetés? 
Ha valakik, akkor ők azok, akik igazán értékelik az ínyenc 
falatokat! Izgalmasan omlós jutalomfalatkák friss 
húsból, gabona- és gluténmentesen, a mesterséges 
színezékeket és ízfokozókat még hírből sem ismerve - 
ezt nyújtják hát az Alpha Spirit macska jutalomfalatok!
50 grammos kiszerelésben - az igazán gourmet 
cicáknak! Hiszen finomságból sosem elég!

MACSKA JUTALOMFALATOK  
- SNACKS 50G

4 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas
· Kacsás



Ha egy kis változatosságra vágyna kedvenced - az Alpha 
Spirit Sticks jutalomfalat pálcikái garantáltan leveszik  
a lábáról. 100%-ban természetes alapanyagokból -  
a maximális tápértékért és a tökéletes felszívódásért.  
A praktikus kiszerelésnek hála bármikor magaddal 
vihetsz egy-egy ínycsiklandó falatot - hidd el, kutyusod 
teljesen odáig lesz érte!

4 különböző változatban is találkozhatsz  
az Alpha Spirit Sticks jutalomfalat pálcikáival.
· 4 DARABOS KISZERELÉSBEN
· 16 DARABOS KISZERELÉSBEN
· 30 DARABOS KISZERELÉSBEN
· VÁLOGATOTT, MULTIFLAVOR KISZERELÉSBEN

KUTYA JUTALOMFALATOK  
- STICKS 4 DB

6 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas

· Prosciutto sonkás
· Kacsás
· Májas



Az Alpha Spirit Stick jutalomfalat pálcikáira nehéz 
nemet mondani - így hát a 16 darabos, rollnis kiszerelés 
a természetes kényeztetés alapfelszerelése.

6 különböző ízben állnak bundás fogyasztóik 
rendelkezésére - mint mindig: ősi ösztöneiket 
maximálisan szem előtt tartva. Friss húsból,  
a tökéletes felszívódásért és hasznosulásért.

KUTYA JUTALOMFALATOK  
- STICKS 16 DB

6 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas
· Prosciutto sonkás
· Kacsás
· Májas



Ínycsiklandóan finom jutalomfalat pálcikák 6 ízben - 
30 darabos kiszerelésben, a hónap minden napjára: a 
maximális kényeztetésért!

Az Alpha Spirit Sticks pálcikáival bármikor elcsábíthatod 
kedvenced. Csakis természetes összetevőkből készül és 
pompásan zamatos - ennek egyszerűen nem lehet 
ellenállni!
Tréningek, trükkök vagy kutyasuli? Egyszerű és 
nagyszerű, hiszen bárhová könnyedén magaddal 
viheted, és hidd el - kutyusod bármit megtesz majd 
a finom falatok reményében. Kötelező szereplője az 
otthoni kényeztetésnek, ugyanis Te is sejted már: 
minden kutyus szívéhez a hasán keresztül vezet az út!

KUTYA JUTALOMFALATOK  
- STICKS 30 DB

· Prosciutto sonkás
· Kacsás
· Májas

6 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas



Ha kutyusod nem tud és nem is szeretne választani az 
Alpha Spirit Sticks jutalomfalat pálcikák ínycsiklandóan 
húsos ízei közül - akkor a Multifllavor Box épp neki 
lett megalkotva! 4 darabos Sticks pálcikák mind a 
6  ízben, egyetlen csomagolásba varázsolva várják a 
jutalomfalatkák szerelmeseit, hogy egyetlen csábító 
ízről se kelljen lemondani.

KUTYA JUTALOMFALATOK  
- STICKS MULTIFLAVOR BOX 
6x4 DB

6 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas
· Prosciutto sonkás
· Kacsás
· Májas



ÁLLANDÓ
TERMÉKEINK



A fejedelmien húsos és gyümölcsös Alpha Spirit 
nedvestápok pompás vacsoraélményt nyújtanak az 
igazán ínyenc kutyáknak. A precízen válogatott, friss 
alapanyagoknak köszönhetően kedvenced teljes 
értékű, kiegyensúlyozott  és fenséges vacsorát tudhat 
magáénak - a változatos ízkombinációknak hála pedig 
minden kutyus biztosan megtalálja a kedvencét!

Húsos-gyümölcsös nedvestáp paté - egyetlen állati 
fehérjével, hogy az allergiás kutyusok is szabadon 
választhassanak!

TELJES ÉRTÉK Ú́  
NEDVES KUTYAELEDEL

ÁLLATI FEHÉRJE
ÉS GYÜMÖLCS
· 92% hús vagy hal
· 4% gyümölcs

150 g 400 g



TELJES ÉRTÉK Ú́  
NEDVES KUTYAELEDEL

9 ÍZ
· Nyúl & Banán
· Csirke & Ananász
· Tokhal & Eper
· Bárány & Körte
· Marha & Sárgadinnye
· Pulyka & Málna
· Lazac & Áfonya
· Kacsa & Kivi
· Sertés & Alma



TELJES ÉRTÉK Ú́  
NEDVES MACSKAELEDEL

CSAK ÁLLATI FEHÉRJE & 
IVARTALANÍTOTT KOLLEKCIÓ
· 96% hús vagy hal

ÁLLATI FEHÉRJE ÉS GYÜMÖLCS
· 92% hús vagy hal
· 4% gyümölcs

Az Alpha Spirit macska nedvestápok 
mindegyike friss húsból készül - így az összetevők 
listáján is kiemelten, az első helyen fog helyet foglalni 
az az összetevő, mely cicád számára a legfontosabb. 
Ez pedig minden esetben kiemelkedő minőségű friss 
húst jelent - hiszen húsevő kedvenceink szervezete erre 
lett tervezve! Az állati eredetű fehérjeforrás elsőrendű 
szerepet tölt be a macskák táplálásában, így hát nem 
véletlen, hogy a friss hús kapja a legnagyobb szerepet, 
ha cicánk táplálásáról van szó.

Ízletes nedvestáp paté - egyetlen állati fehérjével, hogy 
az allergiás cicák is szabadon választhassanak!
Speciális formula - az ivartalanított macskák számára.

85 g



TELJES ÉRTÉK Ú́  
NEDVES MACSKAELEDEL

Állati fehérje és gyümölcs

· Kacsa & Kivi
· Nyúl & Banán
· Pulyka & Málna
· Marha & Sárgadinnye
· Fürj & Körte

Kölyök macskáknak

· Csirke
· Lazac

Ivartalanított macskáknak

· Marha
· Csirke
· Kacsa
· Nyúl
· Fürj

Csak állati fehérje

· Fehér halhús
· Tokhal
· Lazac
· Pulyka

16 ÍZ



TELJES ÉRTÉK Ú́ NEDVES 
KUTYAELEDEL - MEATBALLS
Igazán feledhetetlen vacsoraélményt keresel 
kutyádnak? Akkor az Alpha Spirit Meatballs 
nedvestápok pompásan húsos gombócai szolgálatra 
jelentkeznek!
Friss hús és csipetnyi fűszer ínycsiklandó 
kombinációjának és egy leheletnyi 
olívaolajnak köszönhetően kedvenced teljes értékű, 
kiegyensúlyozott  és fenséges vacsorát tudhat 
magáénak - a zamatos húsgombócoknak hála pedig 
minden kutyus biztosan izgatottan várja majd a repetát!
Feledhetetlenül ízletes és fantasztikusan gombócos 
falatok - mesterséges színezékektől és ízfokozóktól 
mentesen!

7 ÍZ
· Marha & Zsálya
· Sertés & Kömény
· Bárány & Római kömény
· Vaddisznó & Kakukkfű

· Pulyka & Koriander
· Csirke & Kurkuma
· Gímszarvas  

& Rozmaring



KUTYA JUTALOMFALATOK  
- SNACKS 35G
Az Alpha Spirit Snacks falatkáival bármikor 
elcsábíthatod kedvenced. Csakis természetes 
összetevőkből készül és pompásan zamatos  
- ennek egyszerűen nem lehet ellenállni!

Tréningek, trükkök vagy kutyasuli? A kis, 35 grammos 
adagoknak hála könnyedén magaddal viheted, és hidd 
el - kutyusod bármit megtesz majd a finom falatok 
reményében.

6 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas
· Prosciutto sonkás
· Kacsás
· Májas



MACSKA JUTALOMFALATOK  
- SNACKS 35G
Hiszen ki mondta, hogy csak a kutyáknak jár a 
kényeztetés? Ha odaadó gondoskodásról van szó, 
akkor cicáink az elsők között fogják várni az elsőrangú, 
fejedelmi falatokat.

Az Alpha Spirit Snacks falatkáival bármikor 
elcsábíthatod dorombolós kedvenced, ugyanis kizárólag 
természetes alapanyagokból készülnek és minden 
eesetben a friss hús kapja a főszerepet - ahogy cicád ősi 
ösztönei megkívánják.

4 ÍZ
· Pulykás
· Csirkés
· Halas
· Kacsás



Standard 
Sonkacsont

SONKACSONTOK - PROTEKTÍV 
CSOMAGOLÁSBAN
AZ ALPHA SPIRIT HAM BONE SERRANO 
Sonkacsontok kikapcsolódást nyújtanak kutyának és 
gazdinak egyaránt! Ugyanis a kutyák lételeme a rágás - 
mérettől függetlenül. Legyen apró vagy óriás: egy jó 
csócsálás kikapcsol és lefoglal, és a mennyei birkózás 
közben gondoskodik a fogak és a fogíny egészségéről is.

Az Alpha Spirit Serrano Sonkacsontok három különböző 
méretben is elérhetők, így legyen kutyusod apró vagy 
hatalmas, a Felezett, Standard vagy Maxi Sonkacsontok 
között mindenki megtalálja magának a tökéletes, natúr 
rágókát.

Felezett Sonkacsont

Maxi 
Sonkacsont



SONKACSONTOK  
- VÁKUUMCSOMAGOLÁSBAN
100% SPANYOL SERRANO SONKACSONTOK  
- már vákuumcsomagolásban is. A különböző, 
természetes, natúr rágókák alig várják bundás 
gazdájukat: a különböző méreteknek hála  
a legkisebbektől a legnagyobbig mindenki megtalálja  
a számára megfelelőt.

Az íny- és fogápolás ugyanis az apró kutyusoktól 
kezdve az óriásokon át mindenkit érint, és mint mindig: 
ez esetben is a fő szempont a természetességre való 
maximális törekvés.

Standard 
Sonkacsont

Felezett 
Sonkacsont

Dupla Felezett 
Sonkacsont

Maxi  
Sonkacsont



ATTÓL LESZ A LEGJOBB, 
AMI BELE SEM KERÜL



www.alphaspirit.hu


