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PREMIUM
KEDİ MAMALARI

Büyük dostluklar
İyİ beslenmelİ



Türkiye’nin ilk, en büyük ve lider kedi ve köpek 
maması üreticisi Tropikal Pet olarak size Champion 
Premium mamalarını gururla sunuyoruz.  

Türkiye’de hayvan sahiplerinin 
genel kanısı kedi ve köpeklerini en iyi 

şekilde beslemek için ithal mamaların 
daha güvenilir olduğudur. Bunun 

sebebi Türkiye’de pet sektörünün 
ithalata bağımlı olması ve dünya 
standartlarında AR-GE ve üretim 
yapan bir kedi köpek maması 
üreticisinin yakın geçmişe kadar 
ülkemizde bulunmamasıydı. 
 
Champion Premium 
mamalarımız artık size, 
dostunuzu premium kalitede 
mama ile besleme imkânını 
ekstra ithalat maliyetleri 
olmadığı için daha uygun olarak 
sunuyor. 



Ürünlerimiz ile ilgili bu broşürde detaylı tanıtıcı 
açıklamalar bulacaksınız.

Üretimimiz ile ilgili daha detaylı bilgiyi  
www.tropikalpet.com.tr web sitemizi  
ziyaret ederek edinebilirsiniz. 

Champion ürünleri ve genel  
hayvan bakımı ile ilgili detaylı bilgileri 
www.championpet.com.tr  
web sitemizde bulabilirsiniz.
www.facebook.com/ChampionPet
sayfamızı da ziyaret edip 
beğenirseniz düzenli 
paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.

Ürünümüzü kullandıktan sonra 
görüşlerinizi bize 
info@championpet.com.tr
adresine mail ile gönderirseniz
 çok memnun oluruz. 
 
Size ve ailenizin küçük 
şampiyonlarına sağlıklı, 
mutlu ve uzun beraberlikler 
dileriz.

Champion Premium mamalarımızın reçeteleri  
yerli ve yabancı uzman veteriner hekimlerin detaylı  
AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilmiştir. Ürün portföyü 
Türkiye’de yaygın olarak bulunan kedi ve köpek ırk ve
yaş ayrıntıları dikkate alınarak şekillendirilmiştir. 

İstanbul Tuzla’da bulunan fabrikamız 2011 senesinde 
yaptığımız makine parkuru yatırımı ile dünyada 
en son üretim teknolojisine sahip 3 mama üretim 
tesisinden biri olmuştur.



CATSKEDİLER

DAHA TAZE:
Champion kuru mamaları gerek üretim teknolojisi, gerek 
yaygın dağıtım ağı ve yüksek satış hızı ile mamanın lezzet ve 
tazeliğini optimal düzeyde korumaya yarayan özel ambalajı 
içinde en kısa sürede tüketiciye ulaştırılır.

ÖZEL TANE YAPISI:
Yüksek üretim teknolojisi kullanılan tesisimizde, kedilerin ağız 
ve diş yapılarına uygun boyutlarda üretilen mama tanecikleri 
ufalanmaya dayanıklı lif yapısı ile diş yüzeyini temizler. 
Leke, tartar, plak oluşumuna ve kötü ağız kokusuna 
engel olur. B3 (Niasin) vitamini katkısı ile ağız sağlığını korur.

RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ:
Yapay gıda boyası içermez; içerdiği hammaddelerin 
karışımlarından ileri gelen kendine özgü doğal bir rengi vardır.

TAM VE DENGELİ BESLENME:
Kedilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için tüm besin 
maddeleri ihtiyaçlarının (yağ, protein, vitamin, mineral vs.) 
karşılanması gerekmektedir. Önemli olan her besin maddesine 
ne miktarda ihtiyaç duyulduğudur. Champion mamaları tam ve 
dengeli besin öğeleri içerikleriyle eksiksiz bir beslenme sağlar.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ:
Potansiyel hastalık riskini en aza indirgemek amaçlı içeriğindeki 
A, D, E ve B7 (Biotin) vitaminleri, çoklu doymamış yağ asitleri, 
linoleik asit (LA), demir (Fe), maya kaynaklı beta-glukan ile 
bağışıklık sistemi desteklenmektedir.

KALİTELİ HAMMADDE: 
Özenle seçilmiş, sağlıklı, doğal, kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek 
hammaddelerin çeşitliliği ve kendine özgü tat ve kokusuyla 
kediler tarafından iştahla tüketilecek şekilde üretilmektedir.

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ - OMEGA 3 VE OMEGA 6 YAĞ ASİTLERİ:
Yağlar enerji kaynağıdır, esansiyel yağ asitlerini içerirler ve eriyen vitaminleri taşıma 
ve lezzet artırma gibi özelliklere sahiptirler. Esansiyel yağ asitleri hayvanların 
hücrelerinde sentezlenemez. Bu nedenle kedilerin diyetlerinde bulunmaları 
gerekmektedir. Bunlar, omega-6 yağ asitleri olarak LA (linoleik asit) ve AA 
(araşidonik asit), omega-3 yağ asitleri olarak da ALA (alfa-linoleik asit) ve 
DHA (dokosaheksaenoik  asit) ile EPA (ekosapentaenoik asit)’dır. 
Champion mamalarında dengelenmiş bir oranda bulunan  omega-6 ve 
omega-3 yağ asitleri; parlak bir tüy yapısı ve yumuşak bir derinin 

oluşumunu, beyin ve gözlerin 
gelişimini, sinir ve bağışıklık 
sistemlerinin işlevini, kalp ve 
damar sağlığını, uygun büyüme 
ve gelişmeyi ve sağlıklı kıkırdak 
oluşumunu sağlamaktadır.

HAYVANSAL PROTEİN: 
Kaliteli ve yüksek oranda hayvansal protein zenginliği nedeniyle 
maksimum düzeyde protein sindirilebilirliği sağlar. Kedinizin 
diyetinde bulunması gereken temel besin maddelerinden biri 
olan proteinler, bitkisel (yulaf, buğday vs.) ve hayvansal
(et, balık, tavuk vs.) kaynaklı olabilmektedir. Hayvansal proteinler 
bitkisel proteinlere oranla daha fazla sindirilebilme özelliğine 
sahip ve daha lezzetlidir.



TÜY YUMAĞI:
Champion mamaları, keten tohumu içeriği ile tüy dökümünün 
azalmasına yardımcı olur ayrıca özel lifler içeren formülü sayesinde 
oluşan tüy yumaklarının bağırsak yolu ile rahat atılımını sağlar.

TAURİN:
Bir amino asit olarak değerlendirilmektedir ve esansiyel bir besin 
maddesidir. Eksikliğinde kedilerin gözlerinde retinal bozukluklar, 
yavru atma ve ölü yavru doğumları, canlı doğan yavrularda düşük 
doğum ağırlığı ve yetersiz büyüme, kalp rahatsızlıkları oluşmaktadır. 
Champion kedi mamalarında yeterli düzeyde taurin bulunmaktadır.

SAĞLIKLI SİNDİRİM:
Kedilerin sindirim sistemi sağlığı için bütün besin maddelerinin uygun 
oranda ve belli formda olması gerekir: A) İçerdiği kaliteli protein ve 
yağların çeşitliliği ve yüksek oranda sindirilebilirliği ile sağlıklı bir 
sindirimi B) Eriyebilir lifler ve oligosakkaritler ile bağırsakların düzgün 
bir şekilde çalışmasını C) Erimeyen lifler ile bağırsak hareketlerinin 
düzene girmesini ve bir kısım bağırsak toksinlerinin emilmesini,
D) Dışkı ile idrarın uygun bir miktar ve kıvamda olmasını sağlamaktadır. 
“Özel formülüyle dışkı kokusu azaltılmıştır.”

GÜÇLÜ ADALE YAPISI:
Proteinler hayvan vücudunun temel besin maddelerinden biridir. 
İçerdiği yüksek oranda hayvansal protein kaynaklarının dengesi, 
çeşitliliği ve sindirilebilirliği ile kasların ve genel olarak vücudun 
sağlamlığı ve esnekliğini destekler.

SAĞLIKLI KEMİK VE DİŞ YAPISI: 
Güçlü ve sağlıklı kemik ve diş oluşumunun gerçekleşmesini sağlayan 
uygun düzeyde kalsiyum (Ca), fosfor (P), vitamin D ile demir (Fe), 
bakır (Cu), magnezyum (Mg) ve manganez (Mn) gibi mineralleri 
yeterli ve dengeli bir şekilde içermektedir. Bu da kedilerin güçlü bir 
diş yapısını ve hareketliliklerinin devamı için sağlıklı ve güçlü bir kemik 
yapısını koruma ve gelişmesine yardımcı olur.

SAĞLIKLI DERİ  VE PARLAK TÜYLER:
Sağlıklı bir deri, parlak ve yumuşak bir tüy oluşumu sağlayan dengelenmiş 
konsantrasyonlarda Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile yeterli düzeyde 
çinko (Zn) içermektedir. Ayrıca sağlıklı bir deri oluşumu için A, B2 
(riboflavin), B6 (piridoksin) ve H (biotin) vitamini katkısı bulunmaktadır. 

ÜRİNER SİSTEM SAĞLIĞI:
Kedilerde çok sık görülen alt üriner sistem hastalıkları, 
genel olarak yanlış beslenme sonucu oluşan idrar 
taşlarından (ürolit) kaynaklanmaktadır. Champion kedi 
mamalarında, magnezyum (Mg), fosfor (P) ve kalsiyum 
(Ca) minerallerinin uygun oranlarda kullanılmasıyla 
idrar taşları oluşumu engellenmekte ve istenilen idrar 
PH’sı sağlanarak alt üriner sistem sağlığı korunmaktadır.

ORGANİK MİNERALLER:
Ürünlerimizde organik çinko ve organik selenyum kullanmaktayız:
Selenyum, E vitamininin bozulmasını önleyen bir antioksidandır. Serbest radikallerin 
parçalanmasını sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve antikor üretimine 
yardımcı olur. Bağırsaklarda emilerek karaciğer, böbrek ve kaslarda depolanır. Kalbin 
enerji hücrelerini destekler ve bu hücrelere oksijen girişini kontrol eder. Hücreleri 
çoklu doymuş yağ asitlerinin oksidasyon etkisinden koruyan bir enzimin bileşenidir.
Çinko, B vitaminlerinin emilimi ve fonksiyonları için önemli bir maddedir. Protein 
sentezi, kıkırdak doku oluşumu, sağlıklı bağışıklık sistemi, parlak ve canlı bir deri ve 
tüy yapısı ve yaraların iyileşmesi için gereklidir. İnce bağısak tarafından emilir ve 
karaciğerde, böbrekte, pankreasta, kemik ve kaslarda, prostat bezinde, spermde, saç, 
deri ve tırnaklarda, gözlerde ve akyuvarlarda depolanır. Özellikle erkek köpeklerde 
prostat büyümesinin önlenmesinde etkilidir. Erkek köpeklerde testosteron ve sperm 
miktarını arttırır. Çinko, insülin oluşumu, asit dengesinin korunması, DNA sentezi ve 
beyin fonksiyonları ile ilgili önemli bir mineral maddedir.

KEDİLER Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşam İçin:



PREMIUM KURU KEDİ MAMASI

Yavru Kediniz İçin İdeal Beslenme…
Folik asit katkısı ile yavru kedinizin bedensel ve zihinsel 
gelişimini en üst seviyede destekler. Anne sütünde doğal 
olarak bulunan ve daha iyi görüş ve beyin gelişimi için son 
derece önemli olan DHA içerir. Optimal düzeydeki taurin 
ve amino asitler bağışıklık sisteminin  gelişimini destekler. 
Protein oranı yüksek, yağ oranı dengeli bu mamanın 
hamile kedinize ya da emziren anneye verilmesi yavru için 
çok yararlıdır.

Metabolik Enerji: 4.000 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri (Tavuk en az %35), 
Mısır, Buğday Kepeği, Buğday 
(En az %4),  Hayvansal Yağlar, 
Havuç (En az %4), Kurutulmuş 
Şeker Pancarı, Pirinç, Hayvansal ve 
bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar 
ve Koruyucular,  Vitaminler, Taurin 
(En az 1000mg/kg), Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı 
En az 1000 mg/kg), Organik 
Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), 
Folik Asit (En az 1.500 mcg/kg), 
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

300 gr 12 16886

1,5 kg 6 16893

FOLİK ASİT KATKILI TAVUK ETLİ 
YAVRU KEDİ MAMASI



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %35,00

Ham Yağ %15,00

Ham Selüloz %2,90

Ham Kül %8,00

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum %0,90 - %1,90

Fosfor %0,70 - %1,90

Sodyum %0,20 - %1,00

Taurin 1000 mg/kg

A Vitamini 15000 IU/Kg   

D3 Vitamini 1500 IU/Kg

E Vitamini 150 mg/Kg



PREMIUM KURU KEDİ MAMASI

TAVUK ETLİ YETİŞKİN 
KEDİ MAMASI

Kediniz İçin Eksiksiz Bakım…
Kedinizin tüm besin ihtiyacını eksiksiz karşılar ve 
sağlığını korumaya yardımcı olur. Besinleri kedinize 
dengeli olarak sunduğundan, yiyecekler kolay 
sindirilebilir ve kedinizin ideal kilosunu korumasını 
sağlar. Bakımlı tüylerin, parlak gözlerin ve esnek 
kasların oluşumuna yardım ederken sıkı ve az dışkı 
oluşumunu da sağlar. Optimal düzeydeki taurin 
ve amino asitler sayesinde bağışıklık sisteminin 
gelişimini destekler. Böylece sevimli arkadaşınızın 
kusursuz bir beslenme düzenine kavuşmasını sağlar.

Metabolik Enerji: 3.900 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri (Tavuk en az %35), 
Mısır, Buğday Kepeği, Buğday 
(En az %4), Hayvansal Yağlar, 
Havuç (En az %4), Kurutulmuş 
Şeker Pancarı, Pirinç, Hayvansal ve 
bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar 
ve Koruyucular, Vitaminler, Taurin 
(En az 1000mg/kg), Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı 
En az 1000mg/kg), Organik 
Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), 
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

300 gr. 12 40173

1,5 kg 6 17043

3 kg 4 17050



PREMIUM KURU KEDİ MAMASI

ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %32,00

Ham Yağ %14,00

Ham Selüloz %3,50

Ham Kül %8,00

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum %0,50 - %1,90

Fosfor %0,40 - %1,90

Sodyum %0,10 - %1,00

Taurin 1000 mg/kg

A Vitamini 15000 IU/Kg   

D3 Vitamini 1500 IU/Kg

E Vitamini 150 mg/Kg



PREMIUM KURU KEDİ MAMASI

DANA ETLİ YETİŞKİN
KEDİ MAMASI

Kediniz İçin Eksiksiz Bakım…
Kedinizin tüm besin ihtiyacını eksiksiz karşılar ve 
sağlığını korumaya yardımcı olur. Besinleri kedinize 
dengeli olarak sunduğundan, yiyecekler kolay 
sindirilebilir ve kedinizin ideal kilosunu korumasını 
sağlar. Bakımlı tüylerin, parlak gözlerin ve esnek 
kasların oluşumuna yardım ederken sıkı ve az dışkı 
oluşumunu da sağlar. Optimal düzeydeki taurin ve 
amino asitler sayesinde bağışıklık sisteminin 
gelişimini destekler. Böylece sevimli arkadaşınızın 
kusursuz bir beslenme düzenine kavuşmasını sağlar.

Metabolik Enerji: 3.900 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri En Az %38 
(Dana eti en az %4), Mısır (En az %15),
Buğday Kepeği, Buğday (En az %4),
Hayvansal Yağlar, Havuç (En az %4),
Kurutulmuş Şeker Pancarı, Pirinç, 
Hayvansal ve bitkisel protein 
ekstraktları, Mayalar, Aromalar, 
Mineraller, Antioksidanlar ve 
Koruyucular, Vitaminler, Taurin
(En az 1000mg/kg), Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı 
En az 1000mg/kg), 
Organik Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), 
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

300 gr 12 1362

1,5 kg 6 4661

3 kg 4 16978

15 kg 1 13731



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %32,00

Ham Yağ %15,00

Ham Selüloz %3,20

Ham Kül %8,00

HCl’de Çözünmeyen Kül  %2,00

Kalsiyum %0,50 - %1,90

Fosfor %0,40 - %1,90

Sodyum %0,10 - %1,00

Taurin 1000 mg/kg

A Vitamini 15000 IU/Kg   

D3 Vitamini 1500 IU/Kg

E Vitamini 150 mg/Kg



PREMIUM KURU KEDİ MAMASI

SOMONLU VE PİRİNÇLİ 
YETİŞKİN KEDİ MAMASI

Kedinize Özel Beslenme…
Sevimli arkadaşınızın tüm besin ihtiyacını eksiksiz 
karşılar ve sağlığını korumaya yardımcı olur. Besinleri 
kedinize dengeli olarak sunduğundan, yiyecekler kolay 
sindirilebilir ve kedinizin ideal kilosunu korumasını sağlar. 
Bakımlı tüylerin, parlak gözlerin ve esnek kasların oluşumuna 
yardım ederken sıkı ve az dışkı oluşumunu da sağlar. Optimal 
düzeydeki taurin ve amino asitler sayesinde bağışıklık 
sisteminin gelişimini destekler. Böylece sevimli arkadaşınızın 
rahat bir beslenme düzenine kavuşmasını sağlar.

Metabolik Enerji: 3.900 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri en az %40, Mısır 
(En az  %15) , Buğday Kepeği, 
Buğday, Pirinç (en az %4) Hayvansal 
Yağlar, Balık ve Balık Ürünleri 
(somon en az %4), Kurutulmuş 
Şeker Pancarı, Hayvansal ve bitkisel 
protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar 
ve Koruyucular, Vitaminler, Taurin 
(En az 1000mg/kg), Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı 
En az 1000mg/kg), Organik 
Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), 
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

300 gr 12 40170

1,5 kg 6 4654

3 kg 4 16930

15 kg 1 16947



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %32,00

Ham Yağ %14,00

Ham Selüloz %3,20

Ham Kül %8,00

HCl’de Çözünmeyen Kül  %2,00

Kalsiyum %0,50 - %1,90

Fosfor %0,50 - %1,90

Sodyum %0,10 - %1,00

Taurin 1000 mg/kg

A Vitamini 15000 IU/Kg   

D3 Vitamini 1500 IU/Kg

E Vitamini 150 mg/Kg



PREMIUM KURU KEDİ MAMASI

DÜŞÜK KALORİLİ TAVUK ETLİ 
KİLOLU, KISIRLAŞTIRILMIŞ VE 
İLERİ YAŞ KEDİ MAMASI

Kilolu Kediniz İçin En Uygun Beslenme…
Kilolu ve kilo almaya eğilimli, yetişkin, kısırlaştırılmış ve ileri 
yaş kedinizin vücut yağlanmasını azaltarak aşırı kilolarını 
kaybetmelerine yardımcı olur. Kediniz hem lezzetli beslenir, 
hem de uzun süreli bir tokluk hissine kavuşur. Gereksiz 
yemeyen kedinizin kalbi fazla yorulmaz ve kiloları 
eklemler üzerine fazla baskı yapmaz. Kediniz ileri yaşta 
ise (7+), içeriğindeki esansiyel yağlar (DHA) ile zihinsel 
fonksiyonlarını korumasına katkıda bulunur. Böylece 
sevimli arkadaşınızın sağlığını korumada size yardımcı olur..

Metabolik Enerji: 3.600 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri (Tavuk en az %35), 
Mısır , Buğday Kepeği, Pirinç 
(En az %10), Buğday (En az %4), 
Hayvansal Yağlar, Bezelye (En az %4), 
Kurutulmuş Şeker Pancarı, Hayvansal 
ve bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar 
ve Koruyucular, Vitaminler, Taurin 
(En az 1000mg/kg), Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı 
En az 1000mg/kg), Organik Selenyum 
(En az 300 mg/kg), Organik Çinko 
(En az 300 mg/kg), Yucca ekstraktı 
(En az 250 mg/kg), Biotin 
(En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

300 gr 12 17029

1,5 kg 6 4647



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %31,00

Ham Yağ %10,00

Ham Selüloz %4,50

Ham Kül %7,50

HCl’de Çözünmeyen Kül  %2,00

Kalsiyum %0,50 - %1,90

Fosfor %0,40 - %1,90

Sodyum %0,10 - %1,00 

Taurin 1000 mg/kg

A Vitamini 15000 IU/Kg   

D3 Vitamini 1500 IU/Kg

E Vitamini 150 mg/Kg



YAŞ KEDİ MAMALARI

CHAMPION 
Tavuklu Yaş Yavru 
Kedi Maması

CHAMPION 
Av Hayvanlı Yaş
Kedi Maması

CHAMPION 
Ciğerli Yaş 
Kedi Maması

CHAMPION 
Somonlu Yaş
Kedi Maması 

Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Tavuklu (Yavru) 400 g 12 99016

Tavuklu 415 g 12 99009

Ton Balıklı 415 g 12 99010

Ciğerli 415 g 12 99012

Somonlu 415 g 12 99013

Av Hayvanlı 415 g 12 99014

Kuzulu 415 g 12 99008

Konserve Yaş Kedi Maması
Özenle seçilmiş Champion Konserve Yaş Kedi Mamaları, 
sevimli arkadaşınızın tüm besin ihtiyacını karşılar ve sağlığını 
korumaya yardımcı olur. Besinleri kedinize tam ve dengeli 
olarak sunduğundan, yiyecekler kolay sindirilebilir ve 
kedinizin ideal kilosunu korumasını sağlar. Bakımlı tüylerin, 
parlak gözlerin ve esnek kasların oluşumuna yardım eder. 
İçeriğindeki amino asitler sayesinde bağışıklık sisteminin 
gelişimini destekler. Böylece sevimli arkadaşınızın rahat bir 
beslenme düzenine kavuşmasını sağlar.



CHAMPION 
Ton Balıklı Yaş
Kedi Maması

CHAMPION 
Kuzulu Yaş
Kedi Maması

CHAMPION
Tavuklu Yaş
Kedi Maması



Pate Yaş Kedi Maması
Özenle seçilmiş içeriğiyle lezzetli Champion Pate sevimli 
arkadaşınızın tüm besin ihtiyacını karşılar ve sağlığını 
korumaya yardımcı olur.

CHAMPION Hindili ve Sebzeli
Pate Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %47-51 (hindi eti %4 min.), sebzeler (havuç ve 
bezelye %4 min.), vitaminler (Vitamin D3 230 UI/Kg, Vitamin E 
132 mg/Kg), mineraller. Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Tavuklu
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %54-58 (tavuk eti %4 min.), vitaminler 
(Vitamin D3 237 UI/Kg, Vitamin E 136 mg/Kg), mineraller. 
Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Ciğerli
Pate Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %54-58 (ciğer %4 min.), vitaminler 
(Vitamin D3 237 UI/Kg, Vitamin E 136 mg/Kg), mineraller. 
Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Karidesli ve Balıklı
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Balık ve balık türevleri %24-32 (karides %4 min.), et ve et türevleri 
%23-27, vitaminler (Vitamin D3 235 UI/Kg, Vitamin E 135 mg/Kg), 
mineraller. Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Tavşanlı ve Böbrekli
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %54-58 (tavşan eti %4 min., böbrek %4 min.), 
vitaminler (Vitamin D3 241 UI/Kg, Vitamin E 139 mg/Kg), mineraller. 
Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Somonlu ve Alabalıklı
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Balık ve balık türevleri %26-30 (somon %4 min., alabalık %4 min.), 
et ve et türevleri %23-27, vitaminler (Vitamin D3 235 UI/Kg, Vitamin E 
135 mg/Kg), mineraller. Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

YAŞ KEDİ MAMALARI

Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Hindili ve Sebzeli 100 g 32 501

Ciğerli 100 g 32 502

Tavuklu 100 g 32 503

Tavşanlı ve Böbrekli 100 g 32 504

Karidesli ve Balıklı 100 g 32 505

Somonlu ve Alabalıklı 100 g 32 506



CHAMPION Hindili ve Sebzeli
Pate Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %47-51 (hindi eti %4 min.), sebzeler (havuç ve 
bezelye %4 min.), vitaminler (Vitamin D3 230 UI/Kg, Vitamin E 
132 mg/Kg), mineraller. Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Tavuklu
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %54-58 (tavuk eti %4 min.), vitaminler 
(Vitamin D3 237 UI/Kg, Vitamin E 136 mg/Kg), mineraller. 
Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Ciğerli
Pate Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %54-58 (ciğer %4 min.), vitaminler 
(Vitamin D3 237 UI/Kg, Vitamin E 136 mg/Kg), mineraller. 
Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Karidesli ve Balıklı
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Balık ve balık türevleri %24-32 (karides %4 min.), et ve et türevleri 
%23-27, vitaminler (Vitamin D3 235 UI/Kg, Vitamin E 135 mg/Kg), 
mineraller. Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Tavşanlı ve Böbrekli
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Et ve et türevleri %54-58 (tavşan eti %4 min., böbrek %4 min.), 
vitaminler (Vitamin D3 241 UI/Kg, Vitamin E 139 mg/Kg), mineraller. 
Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g

CHAMPION Somonlu ve Alabalıklı
Pate Yaş Kedi Maması 

   İÇİNDEKİLER
Balık ve balık türevleri %26-30 (somon %4 min., alabalık %4 min.), 
et ve et türevleri %23-27, vitaminler (Vitamin D3 235 UI/Kg, Vitamin E 
135 mg/Kg), mineraller. Metabolik enerji 87,8 Kcal/100 g



YAŞ KEDİ MAMALARI

Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Tavuklu ve Hindili 100 g 24 306

Okyanus Balıklı 100 g 24 307

Dana Etli ve Sebzeli 100 g 24 308

Ham Protein     %8.9
Ham Bitkisel ve Hayvansal Yağlar %5.9
Ham Lif    %0.5
Ham Kül     %1.7
Nem     %78.3               

ANALİZ

Champion Dana Etli ve Sebzeli Poşet Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER

Et ve et yan ürünleri (%33) (dana eti en az %4,2), sebzeler 
(bezelye en az %4,2) vitamin ve mineraller.

Ham Protein     %9.1
Ham Bitkisel ve Hayvansal Yağlar %6.9
Ham Lif    %0.5
Ham Kül     %1.6
Nem     %78.4               

ANALİZ

Champion Tavuklu ve Hindili Poşet Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER

Et ve et yan ürünleri (%33) (tavuk en az %5, hindi en az %5), 
vitamin ve mineraller.

Ham Protein     %8
Ham Bitkisel ve Hayvansal Yağlar %5
Ham Lif    %1
Ham Kül    %2.2
Nem     %82                

ANALİZ

Champion Okyanus Balıklı Poşet Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER

Et ve et yan ürünleri (%20), balık ve balık yan ürünleri (%13) 
(okyanus balığı en az % 4,2), vitamin ve mineraller.

Poşet Yaş Mama
Özenle seçilmiş poşet yaş kedi mamaları sevimli 
arkadaşınızın tüm besin ihtiyacını karşılar ve sağlığını 
korumaya yardımcı olur. Besinleri kedinize tam ve dengeli 
olarak sunduğundan, yiyecekler kolay sindirilebilir ve 
kedinizin ideal kilosunu korumasını sağlar. Bakımlı tüylerin, 
parlak gözlerin ve esnek kasların oluşumuna yardım eder. 
İçeriğindeki amino asitler sayesinde bağışıklık sisteminin 
gelişimini destekler. Böylece sevimli arkadaşınızın rahat bir 
beslenme düzenine kavuşmasını sağlar.



Ham Protein     %8.9
Ham Bitkisel ve Hayvansal Yağlar %5.9
Ham Lif    %0.5
Ham Kül     %1.7
Nem     %78.3               

ANALİZ

Champion Dana Etli ve Sebzeli Poşet Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER

Et ve et yan ürünleri (%33) (dana eti en az %4,2), sebzeler 
(bezelye en az %4,2) vitamin ve mineraller.

Ham Protein     %9.1
Ham Bitkisel ve Hayvansal Yağlar %6.9
Ham Lif    %0.5
Ham Kül     %1.6
Nem     %78.4               

ANALİZ

Champion Tavuklu ve Hindili Poşet Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER

Et ve et yan ürünleri (%33) (tavuk en az %5, hindi en az %5), 
vitamin ve mineraller.

Ham Protein     %8
Ham Bitkisel ve Hayvansal Yağlar %5
Ham Lif    %1
Ham Kül    %2.2
Nem     %82                

ANALİZ

Champion Okyanus Balıklı Poşet Yaş Kedi Maması

   İÇİNDEKİLER

Et ve et yan ürünleri (%20), balık ve balık yan ürünleri (%13) 
(okyanus balığı en az % 4,2), vitamin ve mineraller.



DOLGULU ÖDÜL TANELERİ

Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Diş Dostu, Dolgulu 60 g 18 17968

Kedi Naneli, Dolgulu 60 g 18 17951

Tüy Yumağı Engelleyici, 
Dolgulu

60 g 18 17944

CHAMPION
Diş Dostu, 
Dolgulu

CHAMPION
Kedi Naneli, 
Dolgulu

CHAMPION Tüy 
Yumağı Engelleyici, 
Dolgulu



BENTONİT KEDİ KUMU

YÜKSEK EMİŞ GÜCÜ 
Hammaddesinde kullanılan doğal Bentonit minerallerin moleküler 
yapıları ve mikro gözenekleri çok yüksek emme gücüne sahiptir. 
Bu sayede su ve koku emme kapasitesi çok yüksektir. 

İDEAL TOPAKLANMA VE KOLAY TEMİZLİK 
Kediniz tuvaletini yapınca kum hızla nemi içine çeker ve topaklanır. 
Bu sayede çok kolay temizlenir. 

UZUN SÜRELİ KULLANIM/EKONOMİK 
5 Kg Champion Bentonit Kedi Kumu sıradan bir kedi kumunun 
15 kilosuna eşittir. Yalnızca topaklanan bölümü bir kürek 
yardımıyla ayırarak temiz kumu ziyan etmemiş olursunuz. 
Bu özellik aynı zamanda çok zahmetli periyodik temizliğini 
daha kolay ve pratik hale getirir. 

%100 DOĞAL ÇEVRE DOSTU 
Bentonit madenden çıkarıldıktan sonra herhangi bir kimyasal 
işlem görmeden doğal haliyle kullanıma sunulur. Doğaldır, çevre 
dostudur ve insan sağlığına zararsızdır. 

Champion Bentonit Kedi Kumu tamamen doğal olan Bentonit 
kumundan üretilmiş olup kedinizin sağlığına zarar verebilecek 
hiçbir zararlı madde içermez. Hammaddesinde kullanılan doğal 
minerallerin moleküler yapıları çok yüksek sıvı emme gücüne 
sahiptir. Anında topaklanır ve bu nedenle sıvıyı çok kısa sürede 
absorbe eder. İdeal bir topaklanma özelliğine sahiptir; çabuk 
ve sıkı topaklar oluşturur. Çabuk topaklanma özelliği sayesinde 
sıvının kedi tuvalet kabının altında birikmesini ve kötü 
kokmasını önler. Uzun süreli kullanımlarda dahi mükemmel bir 
kuruluk sağlayarak kedinize sağlıklı ve hijyenik bir ortam sunar. 
Oluşan topakları hemen kürek ile alabilir ve bu şekilde bakteri 
oluşumuna engel olabilirsiniz. 

Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Pudra Kokulu 
Bentonit Kedi Kumu

5 kg=6 lt 4 1006

Sade Bentonit Kedi 
Kumu

5 kg=6 lt 4 1005



championpet.com.tr
facebook.com/ChampionPet

PREMIUM
KÖPEK MAMALARI

Büyük dostluklar
İyİ beslenmelİ



Türkiye’nin ilk, en büyük ve lider kedi ve köpek 
maması üreticisi Tropikal Pet olarak size Champion 
Premium mamalarını gururla sunuyoruz.  

Türkiye’de hayvan sahiplerinin 
genel kanısı kedi ve köpeklerini en iyi 

şekilde beslemek için ithal mamaların 
daha güvenilir olduğudur. Bunun 

sebebi Türkiye’de pet sektörünün 
ithalata bağımlı olması ve dünya 
standartlarında AR-GE ve üretim 
yapan bir kedi köpek maması 
üreticisinin yakın geçmişe kadar 
ülkemizde bulunmamasıydı. 
 
Champion Premium 
mamalarımız artık size, 
dostunuzu premium kalitede 
mama ile besleme imkânını 
ekstra ithalat maliyetleri 
olmadığı için daha uygun olarak 
sunuyor. 



Ürünlerimiz ile ilgili bu broşürde detaylı tanıtıcı 
açıklamalar bulacaksınız.

Üretimimiz ile ilgili daha detaylı bilgiyi  
www.tropikalpet.com.tr web sitemizi  
ziyaret ederek edinebilirsiniz. 

Champion ürünleri ve genel  
hayvan bakımı ile ilgili detaylı bilgileri 
www.championpet.com.tr  
web sitemizde bulabilirsiniz.
www.facebook.com/ChampionPet
sayfamızı da ziyaret edip 
beğenirseniz düzenli 
paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.

Ürünümüzü kullandıktan sonra 
görüşlerinizi bize
info@championpet.com.tr
adresine mail ile gönderirseniz
 çok memnun oluruz. 
 
Size ve ailenizin küçük 
şampiyonlarına sağlıklı, 
mutlu ve uzun beraberlikler 
dileriz.

Champion Premium mamalarımızın reçeteleri 
yerli ve yabancı uzman veteriner hekimlerin detaylı  
AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilmiştir. Ürün portföyü 
Türkiye’de yaygın olarak bulunan kedi ve köpek ırk ve
yaş ayrıntıları dikkate alınarak şekillendirilmiştir. 

İstanbul Tuzla’da bulunan fabrikamız 2011 senesinde 
yaptığımız makine parkuru yatırımı ile dünyada 
en son üretim teknolojisine sahip 3 mama üretim 
tesisinden biri olmuştur.



KÖPEKLER

DAHA TAZE:
Champion kuru mamaları gerek üretim teknolojisi, gerek 
yaygın dağıtım ağı ve yüksek satış hızı ile mamanın lezzet ve 
tazeliğini optimal düzeyde korumaya yarayan özel ambalajı 
içinde en kısa sürede tüketiciye ulaştırılır.

ÖZEL TANE YAPISI:
Yüksek üretim teknolojisi kullanılan tesisimizde, yaş ve ırklara 
göre farklılık gösteren, köpeklerin ağız ve diş yapılarına uygun 
boyutlarda üretilen mama tanecikleri ufalanmaya dayanıklı 
lif yapısı ile diş yüzeyini temizler. Leke, tartar, plak oluşumuna 
ve kötü ağız kokusuna engel olur. B3 (Niasin) vitamini katkısı ile 
ağız sağlığını korur.

RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ:
Yapay gıda boyası içermez; içerdiği hammaddelerin 
karışımlarından ileri gelen kendine özgü doğal bir rengi vardır.

TAM VE DENGELİ BESLENME:
Köpeklerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için tüm 
besin maddeleri ihtiyaçlarının (yağ, protein, vitamin, 
mineral vs.) karşılanması gerekmektedir. Önemli olan her 
besin maddesine ne miktarda ihtiyaç duyulduğudur. 
Champion mamaları tam ve dengeli besin öğeleri 
içerikleriyle eksiksiz bir beslenme sağlar.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ:
Potansiyel hastalık riskini en aza indirgemek amaçlı içeriğindeki  
A, D, E ve B7 (Biotin) vitaminleri, çoklu doymamış yağ asitleri, 
linoleik asit (LA), demir (Fe), maya kaynaklı beta-glukan ile 
bağışıklık sistemi desteklenmektedir.

HAYVANSAL PROTEİN: 
Kaliteli ve yüksek oranda hayvansal protein zenginliği nedeniyle 
maksimum düzeyde protein sindirilebilirliği sağlar. Köpeğinizin 
diyetinde bulunması gereken temel besin maddelerinden biri 
olan proteinler, bitkisel (yulaf, buğday vs.) ve hayvansal 
(et, balık, tavuk vs.) kaynaklı olabilmektedir. Hayvansal 
proteinler bitkisel proteinlere oranla daha fazla sindirilebilme 
özelliğine sahip ve daha lezzetlidir.

KALİTELİ HAMMADDE: 
Özenle seçilmiş, sağlıklı, doğal, kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek 
hammaddelerin çeşitliliği ve kendine özgü tat ve kokusuyla 
köpekler tarafından iştahla tüketilecek şekilde üretilmektedir.

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ - OMEGA 3 VE OMEGA 6
YAĞ ASİTLERİ:
Yağlar enerji kaynağıdır, esansiyel yağ asitlerini içerirler ve 
eriyen vitaminleri taşıma ve lezzet artırma gibi özelliklere 
sahiptirler. Esansiyel yağ asitleri hayvanların hücrelerinde 
sentezlenemez. Bu nedenle köpeklerin diyetlerinde bulunmaları 
gerekmektedir. Bunlar, omega-6 yağ asitleri olarak LA (linoleik 
asit) ve AA (araşidonik asit), omega-3 yağ asitleri olarak da 
ALA (alfa-linoleik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) ile 
EPA (ekosapentaenoik asit)’dır. Champion mamalarında 
dengelenmiş bir oranda bulunan omega-6 ve omega-3 yağ 
asitleri; parlak bir tüy yapısı ve yumuşak bir derinin oluşumunu, 
beyin ve gözlerin gelişimini, sinir ve bağışıklık sistemlerinin 
işlevini, kalp ve damar sağlığını, uygun büyüme ve gelişmeyi 
ve sağlıklı kıkırdak oluşumunu sağlamaktadır.



KÖPEKLER

Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşam İçin:

EKLEM SAĞLIĞI VE HAREKETLİLİK:
Köpekler sürekli hareket halindedirler. Sağlıklı ve güçlü 
kemik, adale ve eklem yapısı bu hareketliliğin devamını 
sağlamaktadır. Champion mamaları hareketliliğin 
sağlanması için eklem bölgesindeki kıkırdak dokusunun 
oluşumu ve korunmasını sağlayan EPA (ekosapentanoik 
asit), kondroitin sülfat ve glikozamin içermektedir.

SAĞLIKLI SİNDİRİM:
Köpeklerin sindirim sistemi sağlığı için bütün besin maddelerinin 
uygun oranda ve belli formda olması gerekir: A) İçerdiği kaliteli protein 
ve yağların çeşitliliği ve yüksek oranda sindirilebilirliği ile sağlıklı bir 
sindirimi B) Eriyebilir lifler ve oligosakkaritler ile bağırsakların düzgün 
bir şekilde çalışmasını C) Erimeyen lifler ile bağırsak hareketlerinin 
düzene girmesini ve bir kısım bağırsak toksinlerinin emilmesini,
D) Dışkı ile idrarın uygun bir miktar ve kıvamda olmasını 
sağlamaktadır. “Özel formülüyle dışkı kokusu azaltılmıştır.”

GÜÇLÜ ADALE YAPISI:
Proteinler hayvan vücudunun temel besin maddelerinden 
biridir. İçerdiği yüksek oranda hayvansal protein 
kaynaklarının dengesi, çeşitliliği ve sindirilebilirliği ile kasların 
ve genel olarak vücudun sağlamlığı ve esnekliğini destekler.

SAĞLIKLI KEMİK VE DİŞ YAPISI: 
Güçlü ve sağlıklı kemik ve diş oluşumunun gerçekleşmesini 
sağlayan uygun düzeyde kalsiyum (Ca), fosfor (P), 
vitamin D ile demir (Fe), bakır (Cu), magnezyum (Mg) 
ve manganez (Mn) gibi mineralleri yeterli ve dengeli bir 
şekilde içermektedir. Bu da köpeklerin güçlü bir diş yapısını 
ve hareketliliklerinin devamı için sağlıklı ve güçlü bir kemik 
yapısını koruma ve gelişmesine yardımcı olur.

SAĞLIKLI DERİ  VE PARLAK TÜYLER:
Sağlıklı bir deri, parlak ve yumuşak bir tüy oluşumu sağlayan 
dengelenmiş konsantrasyonlarda Omega-3 ve Omega-6 yağ 
asitleri ile yeterli düzeyde çinko (Zn) içermektedir. Ayrıca 
sağlıklı bir deri oluşumu için A, B2 (riboflavin), B6 (piridoksin) 
ve H (biotin) vitamini katkısı bulunmaktadır.

PREMIUM BESLENME

ORGANİK MİNERALLER:
Ürünlerimizde organik çinko ve organik selenyum kullanmaktayız:
Selenyum, E vitamininin bozulmasını önleyen bir antioksidandır. 
Serbest radikallerin parçalanmasını sağlayarak bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine ve antikor üretimine yardımcı olur. Bağırsaklarda 
emilerek karaciğer, böbrek ve kaslarda depolanır. Kalbin enerji 
hücrelerini destekler ve bu hücrelere oksijen girişini kontrol eder. 
Hücreleri çoklu doymuş yağ asitlerinin oksidasyon etkisinden 
koruyan bir enzimin bileşenidir.
Çinko, B vitaminlerinin emilimi ve fonksiyonları için önemli bir 
maddedir. Protein sentezi, kıkırdak doku oluşumu, sağlıklı bağışıklık 
sistemi, parlak ve canlı bir deri ve tüy yapısı ve yaraların iyileşmesi 
için gereklidir. İnce bağısak tarafından emilir ve karaciğerde, 
böbrekte, pankreasta, kemik ve kaslarda, prostat bezinde, spermde, 
saç, deri ve tırnaklarda, gözlerde ve akyuvarlarda depolanır. 
Özellikle erkek köpeklerde prostat büyümesinin önlenmesinde 
etkilidir. Erkek köpeklerde testosteron ve sperm miktarını arttırır.  
Çinko, insülin oluşumu, asit dengesinin korunması, DNA sentezi ve 
beyin fonksiyonları ile ilgili önemli bir mineral maddedir.



PREMIUM KURU KÖPEK MAMASI

FOLİK ASİT KATKILI TAVUK ETLİ 
YAVRU KÖPEK MAMASI

Yavru Köpeğinizin Sağlıklı Gelişimi İçin…
Folik asit katkısı ile 2-12 aylık yavrunuzun bedensel ve zihinsel 
gelişimini en üst seviyede destekler. Anne sütünde doğal 
olarak bulunan ve daha iyi görüş ve beyin gelişimi için son 
derece önemli olan DHA içerir. Protein oranı yüksek, yağ oranı 
dengeli bu mamanın hamile köpeğinize ya da emziren anneye 
verilmesi de yavru için çok yararlıdır.

Metabolik Enerji: 3.900 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri (Tavuk en az %35), 
Mısır, Buğday Kepeği, Buğday 
(En az %4), Hayvansal Yağlar, Havuç 
(En az %4), Kurutulmuş Şeker Pancarı, 
Pirinç, Hayvansal ve bitkisel protein 
ekstraktları, Mayalar, Aromalar, 
Mineraller, Antioksidanlar ve 
Koruyucular, Vitaminler, Shizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı 
En az 1000 mg/kg), Chondroitine 
Sulphate (En az 400 mg/kg), 
Glucosamine (En az 400 mg/kg), 
Organik Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), 
Folik Asit (En az 1.500 mcg/kg), 
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

3 kg 4 16749

10 kg 1 15421



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %28,00

Ham Yağ %14,00

Ham Selüloz %4,00

Ham Kül %7,50

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum  %0,90 - %1,70

Fosfor %0,70 - %1,50

Sodyum %0,20 - %1,00

Vitamin A 15000 IU/Kg   

Vitamin D3 1500 IU/Kg

Vitamin E 150 mg/Kg



KÜMES HAYVANLI KÜÇÜK VE 
ORTA IRK YETİŞKİN KÖPEK MAMASI

Evinizin Şampiyonu İçin Sağlıklı Deri, 
Parlak ve Yumuşak Tüyler…
Özellikle küçük ve orta boy köpeklerin iştahsızlıkları 
göz önüne alınarak, onlar için muhteşem bir 
lezzette hazırlanmıştır. Özel tane yapısı ve boyutu 
ile köpeğinizin ağız yapısına tam uyum sağlar. 
Besleme değerleriyle köpeğinizin beyin gelişimi ve 
görme gücünü destekler. Sindirim sisteminin düzenli 
çalışmasını sağlayarak, sadık dostunuzun keyifli 
şekilde beslenmesine yardımcı olur.

Metabolik Enerji: 3.800 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri (Tavuk En az %35), 
Mısır (En az %15), Buğday Kepeği, 
Buğday (En az %4), Hayvansal Yağlar, 
Havuç (En az %4), Kurutulmuş Şeker 
Pancarı, Pirinç, Hayvansal ve bitkisel 
protein ekstraktları, Mayalar, Aromalar, 
Mineraller, Antioksidanlar ve  
Koruyucular, Vitaminler, 
Schizochytrium limacinum (Doğal DHA 
kaynağı En az 10gr/kg), Chondroitine 
Sulphate (En az 400 mg/kg), 
Glucosamine (En az 400 mg/kg), 
Organik Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 20gr/kg),  
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

1,5 kg 6 11655

3 kg 4 16787

PREMIUM KURU KÖPEK MAMASI



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %22,00

Ham Yağ %10,00

Ham Selüloz %4,00

Ham Kül %7,00

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum  %0,50 - %1,70

Fosfor %0,40 - %1,50

Sodyum %0,10 - %1,00

Vitamin A 15000 IU/Kg   

Vitamin D3 1500 IU/Kg

Vitamin E 150 mg/Kg



DANA ETLİ AKTİF VE ÇALIŞAN
YETİŞKİN KÖPEK MAMASI

Aktif ve Çalışan Köpekler İçin Birebir…
Yüksek kalitedeki hayvansal proteinleri zengin olan 
bu mama, enerjisi yüksek köpeğinize tam ve dengeli 
beslenme sunarak onun genel sağlığını ve ideal vücut 
ağırlığını korumasına yardımcı olur. Bakımlı tüylerin, 
parlak gözlerin ve esnek kasların oluşumuna yardım 
ederken, sıkı ve az dışkı oluşumuna yardımcı olur. 
Köpeğinizin her zaman dinç ve enerjik kalması, 
onunla geçireceğiniz keyif anlarının uzamasını sağlar.

Metabolik Enerji: 3.900 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri %40 (Dana Eti
En az %4), Mısır (En az %15),
Buğday Kepeği, Buğday (En az %4),
Hayvansal Yağlar, Kurutulmuş 
Şeker Pancarı, Pirinç, Hayvansal ve 
bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar ve 
Koruyucular, Vitaminler, Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı en az 
1000 mg/kg), Chondroitine Sulphate
(En az 400 mg/kg), 
Glucosamine (En az 400 mg/kg), 
Organik Selenyum (En az 300 mg/kg),
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg),  
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

1,5 kg 6 11648

3 kg 4 16831

10 kg 1 14554

PREMIUM KURU KÖPEK MAMASI



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %27,00

Ham Yağ %13,00

Ham Selüloz %4,00

Ham Kül %7,00

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum  %0,50 - %1,70

Fosfor %0,40 - %1,50

Sodyum %0,10 - %1,00

Vitamin A 15000 IU/Kg   

Vitamin D3 1500 IU/Kg

Vitamin E 150 mg/Kg



KUZU ETLİ ve PİRİNÇLİ 
YETİŞKİN KÖPEK MAMASI

Köpeğinize Özel Bakım…
Sadık dostunuzun tüm besin ihtiyacını eksiksiz karşılar 
ve sağlığını korumaya yardımcı olur. Besinleri köpeğinize 
dengeli şekilde sunduğundan, yiyecekler kolayca 
sindirilebilir ve köpeğinizin ideal kilosunu korumasını 
sağlar. Hassas ve alerjik dostlarımızın bakımı için 
Champion Kuzu Etli ve Pirinçli ideal yardımcınızdır.

Metabolik Enerji: 3.800 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri %40 (Kuzu Eti en az 
%4), Mısır (En az %15), Buğday Kepeği, 
Buğday (En az %4), Hayvansal Yağlar, 
Bezelye (En az %4), Pirinç (En az %4), 
Kurutulmuş Şeker Pancarı, Hayvansal 
ve bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar ve 
Koruyucular, Vitaminler, Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı
 En az 1000 mg/kg), Chondroitine 
Sulphate (En az 400 mg/kg), 
Glucosamine (En az 400 mg/kg), 
Organik Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg), 
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), 
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

1,5 kg 6 5354

3 kg 4 16862

10 kg 1 14868

PREMIUM KURU KÖPEK MAMASI



ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %24,00

Ham Yağ %10,00

Ham Selüloz %4,00

Ham Kül %7,00

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum  %0,50 - %1,70

Fosfor %0,40 - %1,50

Sodyum %0,10 - %1,00

Vitamin A 15.000 IU/Kg   

Vitamin D3 1.500 IU/Kg

Vitamin E 150 mg/Kg



CHAMPION TAVUK ETLİ ve PİRİNÇLİ 
KALORİSİ AZALTILMIŞ İLERİ YAŞ 
KÖPEK MAMASI 

Kilolu Köpeğiniz İçin En Uygun Beslenme...
Kilolu ve kilo almaya eğilimli, yetişkin, kısırlaştırılmış ve 
ileri yaş köpeğinizin vücut yağlanmasını azaltarak aşırı kilolarını 
kaybetmelerine yardımcı olur. Köpeğiniz hem lezzetli beslenir, 
hem de uzun süreli bir tokluk hissine kavuşur. Gereksiz öğün 
tüketmeyen  köpeğinizin kalbi fazla yorulmaz ve kiloları 
eklemler üzerine fazla baskı yapmaz. Köpeğiniz ileri yaşta 
ise (7+), içeriğindeki esansiyel yağlar (DHA) ile zihinsel 
fonksiyonlarını korumasına katkıda bulunur. Böylece sadık 
dostunuzun sağlığını korumada size yardımcı olur.

Metabolik Enerji: 3.500 Kcal/Kg

İÇİNDEKİLER   
Et ve Et Ürünleri (Tavuk en az %35), 
Mısır (En az %15), Buğday Kepeği, 
Buğday (En az %4), Hayvansal Yağlar, 
Bezelye (En az %4), Pirinç (En az %4), 
Kurutulmuş Şeker Pancarı, Hayvansal 
ve bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, 
Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar ve 
Koruyucular, Vitaminler, Schizochytrium 
limacinum (Doğal DHA kaynağı En az 
1000 mg/kg), L-Carnitine
(En az 50 mg/kg), Chondroitine 
Sulphate (En az 400 mg/kg), 
Glucosamine (En az 400 mg/kg), 
Organik Selenyum (En az 300 mg/kg), 
Organik Çinko (En az 300 mg/kg),
Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg),  
Biotin (En az 200 mcg/kg).

Boyut Koli içi adet Ürün kodu

1,5 kg 6 17012

PREMIUM KURU KÖPEK MAMASI



CHAMPION TAVUK ETLİ ve PİRİNÇLİ 
KALORİSİ AZALTILMIŞ İLERİ YAŞ 
KÖPEK MAMASI 

ANALİZ
Nem %10,00

Ham Protein %18,00

Ham Yağ %7,00

Ham Selüloz %6,00

Ham Kül %7,00

HCl’de Çözünmeyen Kül %2,00

Kalsiyum  %0,50 - %1,70

Fosfor %0,40 - %1,50

Sodyum %0,10 - %1,00

Vitamin A 15000 IU/Kg   

Vitamin D3 1500 IU/Kg

Vitamin E 150 mg/Kg



CHAMPION Dana 
Etli ve Sebzeli Yaş 
Yavru Köpek Maması

CHAMPION 
Av Hayvanlı Yaş 
Köpek Maması

CHAMPION 
Tavuklu Yaş 
Köpek Maması

Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Dana Etli&Sebzeli (Yavru) 400 g 12 99105

Av Hayvanlı 410 g 12 99102

Tavuklu 410 g 12 99103

YAŞ KÖPEK MAMALARI

Konserve Yaş Köpek Maması
Özenle seçilmiş Konserve Yaş Köpek Mamaları, sevimli 
arkadaşınızın tüm besin ihtiyacını karşılar ve sağlığını 
korumaya yardımcı olur. Besinleri köpeğinize tam ve 
dengeli olarak sunduğundan, yiyecekler kolay sindirilebilir 
ve köpeğinizin ideal kilosunu korumasını sağlar. Bakımlı 
tüylerin, parlak gözlerin ve esnek kasların oluşumuna 
yardım eder. İçeriğindeki amino asitler sayesinde bağışıklık 
sisteminin gelişimini destekler. Böylece sevimli arkadaşınızın 
rahat bir beslenme düzenine kavuşmasını sağlar.





Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Marrowbones Standard 400 g 12 15735

Mini Marrowbones Mix 400 g 12 15780

Crunchy Bones Mix 400 g 12 15728

Jumbo Bone 400 g 12 15773

 Lamb&Rice Puppy Bone 400 g 12 15759

ÖDÜLLER

ÖDÜL BİSKÜVİLERİ

CHAMPION Jumbo Bone
Ödül Bisküvisi 

CHAMPION Crunchy Bones Mix 
Ödül Bisküvisi

CHAMPION Marrowbones Standard 
Ödül Bisküvisi 

CHAMPION Mini Marrowbones Mix 
Ödül Bisküvisi 

CHAMPION Lamb & Rice Puppy 
Bone Ödül Bisküvisi 



ÖDÜL ÇUBUKLARI
Ürün Boyut Koli içi adet Ürün kodu

Etli Ödül Şeritleri 140 g 12 4821

Etli Ödül Çubukları 140 g 12 4838

Av Hayvanlı Ödül Çubukları 140 g 12 4845

Tavuklu Ödül Çubukları 140 g 12 4852

Diş Dostu Ödül Çubukları 125 g 12 4869

Mini Ödül Kemikleri 100 g 14 17913

Pirinçli Ödül Kemikleri 195 g 14 17937

T-Biftek Ödülleri 150 g 14 17906

Burgu Ödülleri 80 g 20 17920

CHAMPION Tavuklu 
Ödül Çubukları

CHAMPION Diş Dostu 
Ödül Çubukları

CHAMPION Av Hayvanlı 
Ödül Çubukları

CHAMPION Etli 
Ödül Şeritleri

CHAMPION Etli 
Ödül Çubukları

CHAMPION Mini Ödül 
Kemikleri

CHAMPION Pirinçli Ödül 
Kemikleri

CHAMPION T-Biftek Ödülleri

CHAMPION Burgu Ödülleri
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