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ZNaČka FELIX NabÍZÍ:
FELIX Fantastic pro dospělé 
kočky – řada lahodných 
krmiv v kapsičkách, která 
vypadají a voní tak skvěle, 
že působí jako jídlo uvařené 
Vámi samotnými. Speciálně 
připravené z jemných šťav-
natých kousků v bohatém 
želé budou Vaší kočce 
připadat neodolatelné 
při každém krmení. 
FELIX Fantastic je 
k dostání v široké škále 
rybích a masových příchutí. Také 
ve variantě se zeleninou.

FELIX Fantastic pro koťátka - speci-
álně vyvinuto pro koťátka tak, aby jim 
pomáhala správně růst během jejich 
prvního roku na cestě k dospělosti. 

FELIX Sensations – řada lahod-
ných krmiv vyrobených z kvalitních 
surovin, které nejen výtečně vypadají 
a voní, ale Vaší kočce samozřejmě i skvěle 
chutnají. Každé krmivo FELIX Sensations 
obsahuje jemné šťavnaté kousky v lahodném 
ochuceném želé pro skvělou chuť a lákavou 
vůni. Také NOVĚ ve variantě Sauce Surprise 

s ochucenými omáčkami!
Značka FELIX 

vám dále nabízí 
i pochoutky 
pro kočky 
FELIX Party 

mix, se kterými 

POTěšTE mLsNý 
jaZýČEk sVé kOČkY
Máte doMa také tak neposedného kocourka nebo ko-
čičku, jako je Felix? také neustále vyMýšlí, jak by si 
chytře řekl o krMivo a nedá váM pokoj, dokud Mu ho 
nedáte? pak Mu určitě bude chutnat široká nabídka vý-
robků Felix, kterou najdete ve vašich oblíbených su-
perMarketech a hyperMarketech. velká škála příchutí 
naplní jeho touhu po rozManitosti.

FELIX chuTNÁ 

Tak dELIkÁTNě, žE 

mu VašE kOČka 
NEOdOLÁ!

TOLIk PřÍchuTÍ 
a TVarů, žE VašÍ 
kOČku jEN Tak 
NEPřEsTaNOu 

baVIT:
OcEaN  

mIX – 
s PřÍchuTÍ 

LOsOsa, 
PsTruha 
a TrEskY

OrIgINaL 
mIX – 

s PřÍchuTÍ 
kuřETE, 

jaTEr  
 a krůTY

 mIXEd 
grILL – 
s PřÍchuTÍ 
hOVěZÍhO, 
kuřETE 
a LOsOsa

Takže pokud máTe To šTěsTí, že je vaše kočka Tak 
úžasná jako FeLIX, poTěšTe její smysLy krmIvem FeLIX.

si užijete ještě více radostných 
a rozpustilých chvilek s vaší koč-
kou. FELIX Party mix obsahuje 
neodolatelný barevný mix křupa-
vých pochoutek, které jsou plné 
lákavých vůní, lahodných chutí 
a přitažlivých textur. 

dÁrEk PrO VÁs
PARTY MIX – MIXED GRILL

PRO VAŠI KOČKU!
Společně s tímto časopisem dostáváte jako 
dárek pro vaši kočičku/kocourka ZDARMA 

balíček Party Mix s příchutí hovězího, kuřete 
a lososa. A Vánoce i Silvestr mohou začít!

Napište nám potom, 
jak vašemu miláčkovi dárek chutnal...


