
exact ce are nevoie animalul meu de companie

HRANĂ PREMIUM 
PENTRU PISICI ȘI CÂINI. 

AȘA CUM AR TREBUI SĂ FIE!



FINEVO - EXACT CE ARE NEVOIE ANIMALUL MEU DE COMPANIE
Nu mai vreți să faceți experimente sau să încercați produse simandicoase? FINEVO este hra-
na pentru câini și pisici din ingrediente de calitate superioară într-o combinație echilibrată, 
variată, după un concept de dietă bine gândit - cu alte cuvinte, exact ce are nevoie animalul 
dumneavoastră de companie. Experții noștri nu se gândesc numai la nevoile specifice ale 
prietenului dumneavoastră patruped, ci și la gustul savuros. FINEVO oferă, de ex., produse 
fără cereale sau produse cu o singură sursă de proteină animală - pe scurt, hrană pentru 
animale bine făcută. Compoziția tuturor rețetelor este declarată în mod deschis. Regula 
noastră este: pe ambalaj scrie exact ce se află în ambalaj! 

ÎNCREDERE, FITNESS, ACTIVITATE, CURIOZITATE 
Creați pentru favoritul dumneavoastră cu blăniță un mediu în care se poate simți 
bine. Prin hrana corectă, contribuiți decisiv la viața activă a animalului dumnea-
voastră de companie. O dietă originală asigură o bună valorificare a hranei. FINEVO 
mizează pe o pondere ridicată de carne proaspătă și uscată. Uleiurile, legumele, 
fructele de pădure și ierburile aromatice de calitate superioară furnizează în plus 
substanțe nutritive și active naturale. 

RAPORT CALITATE-PREȚ FOARTE BUN
Pentru animale, o hrană de calitate este la fel de importantă ca și pentru noi. Motiv 
pentru care, la FINEVO se aplică aceleași standarde de igienă ca la producția de 
produse alimentare. De exemplu, se lucrează după standardele ISO și HACCP Codex. 
Producem hrană pentru animale de calitate, la standarde actuale, în strânsă cola-
borare cu medici veterinari și experți nutriționiști. În plus, produsele FINEVO au un 
raport calitate-preț foarte bun, deoarece folosim sinergii oriunde putem, pentru a vă 
putea oferi avantaje de preț. Hrana bună pentru animale nu trebuie să fie scumpă!

HRANĂ PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂPROMISIUNEA NOASTRĂ ÎN MATERIE DE CALITATE

Fără gluten

Fără coloranți

Fără cereale Fără soia Fără manipulare genetică

Fără zaharuri Fără făină animală

Cu ulei de somon

Cu antioxidanți

Reglează greutatea Reglează mirosul
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FINEVO - diversitate și echilibru! 
Hrana noastră cea mai bună este disponibilă 

sub formă de hrană umedă și uscată, în 
ambalaje practice, potrivite pentru animalul 

dumneavoastră de companie

FINEVO - nimic altceva! 
Toată hrana umedă și uscată FINEVO este o hrană completă. Nu aveți nevoie 
de alte produse sau de suplimente alimentare. Partenerii dumneavoastră cu 

patru lăbuțe vor fi hrăniți perfect! 

Mai multe informații găsiți pe www.hornbach.ro

Avantajele produsului variază în funcție de sortiment.



active dog

sensitive dog
HYPOALLERGENIC

800 g 400 g

800 g 400 g
O cantitate mare de proteine reprezintă baza pentru hrana umedă pentru câini FINEVO. 
Sursele de proteine, cum ar fi carne, inimă, ficat etc., sunt amestecate cu supă de 

carne, conform nevoilor speciei.  
Rețeta este completată cu carbohidrați importanți și uleiuri prețioase, de ex. ulei 
de somon. Bineînțeles, fără coloranți sau arome. 

Calitatea FINEVO în materie de hrană umedă înseamnă:
P Fără adaos de zahăr, soia, conservanți și coloranți
P Pondere mare de proteine de origine animală
P Fără grâu sau gluten
P  Aport optim de nutrienți prin intermediul ingredientelor selecționate

Hrana umedă FINEVO este adecvată pentru câini începând cu luna de viață 11-24,  
în funcție de rasa și talia câinelui. 

HRANĂ UMEDĂ PENTRU CÂINI

Din cauza dorinței mari de mișcare, câinii activi 
au un necesar energetic mai mare. Uneori chiar 
și de patru ori mai mare decât un câine de aceeași 
talie. Printr-o hrană corectă, puteți asigura „ce-
lui mai bun prieten al dumneavoastră” aportul 
optim de nutrienți, pentru a preveni efectele de 
deficit sau de supraalimentare.

Hrana umedă FINEVO din gama active dog este 
adecvată pentru câinii cu un stil de viață activ. 
Ea asigură câinelui dumneavoastră aportul 
corect de nutrienți și vitamine, necesare pentru 
o viață în mișcare. Compozițiile noastre se 
bazează pe un conținut ridicat de proteine de 
calitate, combinat cu legume și fructe de pădure 
adecvate din punct de vedere dietetic.

Pui și morcov Miel și mure Vită și cartof dulce Vânat și coacăze Curcan și iepure

SORTIMENT DISPONIBIL
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Câinii suferă și ei de alergii și intoleranțe. 
Dacă animalul dumneavoastră de compa-
nie are un stomac sensibil, are nevoie de o 
dietă specială.

Hrana umedă FINEVO din gama sensitive 
dog este soluția optimă pentru astfel de 
cazuri. Rețetele noastre pentru hrana umedă 
sensibilă au o singură sursă de proteine (mo-
noproteină), fiind astfel adaptate la nevoile 
câinilor sensibili la dietă. 

Pui Cal Vită Miel

SORTIMENT DISPONIBIL
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O mare varietate! 
Pentru a răspunde preferințelor individuale ale 

diferiților câini, FINEVO sensitive dog  
HYPOALLERGENIC este disponibil în patru variante: 

pui, cal, vită și miel.



sensitive dog
GRAIN FREE

adult dog
LIGHT/STERILISED

adult  
small dog

junior dog

adult  
medium dog

adult  
large dog

15 kg 3 kg

senior dog

15 kg 3 kg

12 kg 3 kg

8 kg 3 kg

3 kg

15 kg 3 kg 15 kg 3 kg
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Hrana uscată este practică. Spre deosebire de hrana umedă, are un termen de 
valabilitate mai lung și poate fi porționată simplu și curat. Prin extragerea apei, 
transportul și păstrarea hranei uscate nu sunt complicate. Mestecarea hranei uscate 
menține sănătatea dinților câinelui dumneavoastră. Grație volumului relativ mic 
raportat la concentrația energetică, hrana uscată menține redusă porția zilnică de 
hrană. Hrana pentru câini FINEVO acoperă întregul necesar de nutrienți al câinelui 
dumneavoastră și furnizează toate vitaminele, mineralele și oligoelementele impor-
tante - pentru ca prietenul dumneavoastră patruped să se poată bucura de o viață 
lungă și sănătoasă, de când este pui și până la o vârstă înaintată.

CÂINI ADULȚI 
FINEVO adult dog este o hrană uscată specială pentru câini 
adulți de toate rasele, adaptată special la nevoile câinilor 
adulți. Puteți alege între adult small dog (< 10 kg), adult 
medium dog (10-25 kg) și adult large dog (> 25 kg), pentru ca 
hrana pe care o dați favoritului dumneavoastră să aibă crochete 
de mărimea corectă și să conțină ingredientele potrivite. 

CÂINI SUPRAPONDERALI SAU STERILIZAȚI
Supraponderabilitatea poate fi o urmare a castrării, 
deoarece, după sterilizare, câinii au un necesar energetic 
cu 25 - 30 % mai redus. FINEVO adult dog light/sterilised 
are o valoare energetică mai redusă, conținând însă toate 
ingredientele care acoperă nevoile dietetice ale câinelui 
dumneavoastră.

CÂINI TINERI
Atunci când explorează lumea, câinii tineri au nevoie de 
multă energie, însă de mese mici, dar multe la număr.  
FINEVO junior dog furnizează proteine și minerale de 
calitate, ușor de digerat, adaptate la nevoile câinilor tineri. 
Valoarea energetică este însă ridicată, pentru ca micului 
aventurier să nu îi lipsească nimic în perioada de creștere.

CÂINI MAI ÎN VÂRSTĂ
Orice câine îmbătrânește la un moment dat. Pentru ca 
patrupedul dumneavoastră favorit să poată fi plin de viață 
și vital chiar și la o vârstă înaintată, FINEVO oferă o hrană 
uscată specială pentru câini seniori, care sprijină funcțiile 
organismului și metabolismul și este ușor digerabilă. 
Conținutul de grăsimi și fibre adaptat oferă o senzație de 
sațietate îndelungată și îi face bine seniorului dumnea-
voastră.

CÂINI SENSIBILI
FINEVO sensitive dog este o hrană uscată specială pentru 
câini adulți de toate rasele, care au o digestie sensibilă. 
Este produsă din ingrediente de calitate superioară, ușor 
digerabile și nu conține cereale în mod intenționat. Pentru 
o viață de cățel activă și lipsită de griji. 

Pui Pui

Pui

Pui

Somon

Hrana corectă întotdeauna! 
Nu oferiți favoritului dumneavoastră orice fel de hrană, ci 
alegeți hrana care se potrivește nevoilor sale. FINEVO pune 
la dispoziție hrana adecvată cu rețete speciale pentru câini 

mici și mari, tineri sau seniori.
În cazul în care îl hrăniți exclusiv cu hrană uscată, 

asigurați-vă că prietenul dumneavoastră cu blăniță bea 
suficientă apă.

HRANĂ USCATĂ PENTRU CÂINI



400 g

vitality

digestion hair & skin

16 x 85 g 16 x 85 g

light

16 x 85 g16 x 85 g

sterilised

16 x 85 g

sensitive

Tigrișorii noștri de interior sunt vânători înnăscuți. Proteinele de origine animală 
reprezintă baza oricărei hrane bune pentru pisici. Hrana umedă pentru pisici 
FINEVO asigură un raport echilibrat între proteine, grăsimi animale și oligoele-
mente importante, precum calciul, cât și aminoacizi esențiali și vitamine.

Hrana noastră de calitate superioară pentru pisici este bogată în nutrienți. 
Pisica dumneavoastră are nevoie de porții relativ mici. Produsele FINEVO sunt 
ambalate astfel în mărimi practice, de 85 și 400 de grame. După deschidere, 
păstrați cantitatea rămasă la frigider.

HRANĂ UMEDĂ PENTRU PISICI

SORTIMENT DISPONIBIL

Pui și somon Vită și iepure Vită, vițel și creson Vită și pui
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PISICI DEOSEBIT DE ACTIVE
Hrana pentru pisici FINEVO vitality este potrivită pentru tigrișori 
deosebit de activi. Ea furnizează pisicii dumneavoastră toți nutri-
enții și oligoelementele necesare, de ex. taurina, un ingredient vital. 
Pisicile care stau pe afară sau alte pisici active sunt exploratori 
înnăscuți, cărora le place diversitatea. De aceea, oferim hrana 
FINEVO vitality în cât mai multe varietăți.

PISICI CU DIGESTIA SENSIBILĂ
Dacă pisicuța dumneavoastră suferă deseori de diaree sau mân-
cărime, este posibil să sufere de o intoleranță alimentară. Hrana cu 
o singură sursă de proteine ar putea fi un remediu. Hrana pentru pi-
sici FINEVO sensitive este concepută special pentru pisici sensibile 
și le oferă toate substanțele necesare pentru starea de bine.

SORTIMENT DISPONIBIL

Vită Vițel și FOS MOSCurcan Pui

DISPONIBIL ACUM ȘI CA MULTIPACK CU CÂTE 3 PLICULEȚE PORȚIONATE DIN FIECARE VARIETATE Hrană umedă pentru pisici  |  FINEVO   9

Curcan și orez
Pasăre și  

ulei de somon
Curcan și creveți

Pește, praz și morcoviPește și cartofi

PENTRU PISICI CU SENSIBILITATE DIGESTIVĂ
Pisicile cu o digestie sensibilă sunt chinuite deseori de un scaun 
mai voluminos sau de formarea multor gaze în intestine. Datorită 
compoziției strict echilibrate a profilului nutritiv al hranei FINEVO 
digestion, puteți ameliora digestia pisicii dumneavoastră. 

PISICI STERILIZATE
Pisicile sterilizate se îngrașă. FINEVO sterilised cat ține cont de 
echilibrul hormonal modificat al pisicii dumneavoastră și de nevoia 
sa de hrană și de mișcare mai reduse. Are un conținut de grăsime 
mai redus și stimulează arderea grăsimilor în corp. 

ÎNGRIJIREA PIELII ȘI A BLĂNII
FINEVO hair & skin este concepută pentru a avea grijă de structura 
și strălucirea mătăsoasă a blănii. Prin amestecul echilibrat dintre 
acizi grași nesaturați, cum ar fi acizii omega-3 și omega-6, puteți 
contribui la sănătatea pielii și blănii pisicuței dumneavoastră.

PISICI SUPRAPONDERALE
FINEVO light este o hrană pentru pisici concepută pentru alimen-
tația zilnică a pisicilor adulte cu nevoi energetice reduse. Proteinele 
conținute ajută la crearea și menținerea unei musculaturi sănătoa-
se și furnizează suficientă energie pentru a susține rutina zilnică a 
tigrișorilor de interior masivi.



adult cat
GRAIN FREE

adult cat

sensitive cat

sterilised cat

senior cat

8 kg 2 kg 400 g10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

PISICI ADULTE
După ce pisicuța dumneavoastră a crescut, este importantă 
adaptarea conținutului caloric al hranei la activitatea fizică 
sporită. FINEVO adult oferă produse care răspund exact 
acestor nevoi, oferind pisicii dumneavoastră o compoziție 
echilibrată a hranei, necesară pentru o viață pisicească 
satisfăcută, plină de aventuri.

FINEVO HRANĂ USCATĂ PENTRU TOATE PISICILE
Opțiunea pentru hrană uscată sau umedă este la latitudinea 
dumneavoastră și a favoritului dumneavoastră, fără a vă 
teme că nu veți găsi hrana potrivită. FINEVO vă pune la dis-
poziție tot ceea ce aveți nevoie, chiar și atunci când pisicuța 
dumneavoastră are preferințe speciale sau mici probleme.

Specialiștii în nutriție ai firmei FINEVO au dezvoltat rețete 
speciale pentru pisici cu o digestie sensibilă sau pentru 
necesarul energetic modificat al pisicilor sterilizate sau 
mai bătrâne. Avem soluții chiar și pentru situațiile în care 
tigrișorul dumneavoastră câștigă prea repede în greutate. 
Puteți avea încredere că proteinele, grăsimile, vitaminele și 
oligoelementele sunt echilibrate pentru diferite nevoi.

În plus: hrănirea printr-un amestec de hrană uscată și umedă 
nu are bineînțeles nicio contraindicație.PISICI ADULTE CU INTOLERANȚE

Dacă pisica dumneavoastră nu suportă o anumită hrană, 
nu este un capăt de țară. Linia FINEVO GRAIN FREE a 

fost dezvoltată pentru animale sensibile, astfel incât 
acestea să poată fi hrănite în mod optim, cu o dietă foarte 
bine echilibrată, complet compatibilă. FINEVO GRAIN FREE 
somon este o hrană uscată bogată în nutrienți, adaptată 
perfect la nevoile pisicilor adulte, cu o activitate normală, 
cu sau fără intoleranțe.

HRANĂ USCATĂ PENTRU PISICI

Hrana uscată pentru pisici FINEVO este o hrană completă de calitate superioară. 
Este gândită ca sursă de hrană zilnică pentru pisicile de interior și este atât de 
delicioasă încât le mulțumește și pe pisicile mofturoase. Deoarece este mai concen-
trată decât hrana umedă, porțiile rămân mici. Știați deja? Consistența hranei uscate 
poate reduce formarea tartrului, fiind astfel favorabilă pentru dinții pisicii dum-
neavoastră. Dacă hrăniți pisica exclusiv cu hrană uscată, asigurați-vă că favorita 
dumneavoastră are întotdeauna suficientă apă la dispoziție. 
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SomonPui

Pui

Pui

Pui

PISICI CU SENSIBILITĂȚI

PISICI STERILIZATE/SUPRAPONDERALE

PISICI MAI ÎN VÂRSTĂ

Pentru că ne iubim animalele!
Pisicile noastre sunt personalități. Individualiste, aventuriere, 
ștrengărițe, dive, gigolo sau pisicoase. Dar tocmai de aceea le 

iubim și le oferim tot ce este mai bun.
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CASETĂ TEHNICĂ
HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germania 
© Toate informațiile, datele, rezultatele, etc. incluse în această broşură sunt realizate 
cu bună-credință de autori și au fost verificate cu atenţie. Greşelile de conţinut nu pot fi 
excluse însă în totalitate. 

Acest material, inclusiv toate elementele sale, este protejat de drepturi de autor. Se 
interzice orice tip de utilizare în afara limitelor stricte, prevăzute prin legea dreptului de 
autor, fără aprobarea scrisă a HORNBACH Baumarkt AG, iar încălcarea acestei prevederi se 
sancționează.  
Acest lucru este valabil în special pentru fotocopii sau alte proceduri de multiplicare de 
orice tip, microfilmări, salvarea cât şi prelucrarea în sisteme şi aparate electronice. În 
special dacă utilizarea însoţeşte sau este parte din activităţi comerciale.
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