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 گربه غذای خرید

رید غذای گربه با کیفیت الزم برای کسانی که صاحب این حیوان خانگی هستند، بسیار اهمیت دارد. چرا که خ

بخش قابل توجهی از سالمت گربه بستگی به کیفیت غذای آن دارد. بنابراین همواره بهترین غذا را از بین 

هیه کنید تا سالمت آن را تضمین کنید. خانگی خود ت گربهبرندها و انواع مختلفی که در بازار موجود است برای 

 را توضیحاتیو تهیه غذای گربه و سایر لوازم حیوانات خانگی راهنمای خرید  در مورد قصد داریم مقالهدر این 

 .کنید نگهداری خوبی به خود خانگی گربهبتوانید از  مقاله این خواندن باو امیدواریم  ارائه دهیم دهیم شرح

 

 انواع غذای گربه

 غذایهای میزان رطوبت غذای حیوانات به دسته بر اساسم خرید غذای گربه توجه داشته باشید که هنگا

 ماندگاری ت کمتر میزانبواین بین غذای خشک به دلیل رطوند. در شمی تقسیم کنسروی یا تر غذای، خشک

 .یی برای نگهداری داردباال

 غذای خشک گربه ویژگی

 تغذیه برای خشک غذای ازمنزل نیستند  روز طولها که به دلیل مشغله کاری در گربه صاحبان ازبسیاری 

 در هوای آزاد گربه غذای ظرف داخل اعتچون این نوع غذا برای چند سد. کننمی استفادهخانگی خود  گربه

 ،رفلکس ،کت هپی ،کنین رویال توان بهاز برندهای معروف خارجی غذای خشک میشود. بماند نیز خراب نمی

 بن اشاره کرد. سله پت و فیدار، گرند و برندهای ایرانی به مفید، فریسکیزو  فالتازور، شسیر ،جوسرا

 مرغ، گوشت انواعشامل  حیوانی چربی و پروتئینحاوی  عمدتاً خشک غذای دهندهلیتشک موادترکیبات و 

 هاویتامین ،سبزیجات ها،کربوهیدرات غالت، مانند موادیتوان غیره است. البته می و بوقلمون ماهی، گوساله،

 تر است.نیز به غذای گربه اضافه کرد. قیمت غذای گربه از نوع خشک در بین دیگر غذاها مناسب معدنی مواد و
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 گربه تر غذای ویژگی

دهای از برن. دارند مختلفی انواعآید که به شمار می گربه غذای نوع ترینگرانیا تر اغلب جزو  کنسروی غذاهای

ها و مکمل نوان برند ایرانیعکنین، استوزی و شایر به  رویال توان به شسیر،می تر گربه یمعروف خارجی غذا

توان برای مدت طوالنی نگهداری کرد. غذای تر را تا قبل از اینکه درب آنها باز شود می کنسروها شاره کرد.ا

 گربه بدن موردنیاز آب ازقابل توجهی  بخشوجود دارد. همچنین  جگر و دل مثل گوشتی محصوالت گربه انواع

 .شودمی تأمین غذاها نوع این خوردنبا 

 هایی مناسب است؟برای چه گربه خشک غذایخرید 

 مادر و هایربهگ بالغ، گربه گربه، چهی اعم از بمتفاوت سنین برای و تمام نژادها برای گربه خشک غذای انواع

 مناسب است. پیر و مسن هایگربه برای

 هایگربه ،زیاد خیلی انرژی با هایگربهاز جمله  خاص نیازهایهایی با گربه برایباال  پروتئین با خشک غذاهای

 با خشک غذایمناسب است. همچنین  باردار یا شیرده ربهگ غذای وزن، اضافه دارای و چاق هایگربه بدغذا،

های خاص که دارای همچنین برای گربه ی مناسب است.گوارشسیستم  در حساس هایگربه برای باال، فیبر

 خشک مناسب است. غذاهایبیماری کلیوی یا بیماری دهان دندان هستند و به برخی از مواد آلرژی دارند، 

 کرد؟ از پت شاپ آنالین تهیه توانلوازم و مواد غذایی را می چه

کند. عالوه را عرضه میا بهترین کیفیت و قیمت مناسب ب را خانگی و اهلی حیوانات لوازم شاپ آنالین انواع پت

مانند بستنی گربه از  توان وسایل تشویقیبر غذاهای تر و خشک از برندهای معروف ایرانی و خارجی می

 گربه، دیگری همچون اسکرچر خریداری کرد. همچنین امکان تهیه وسایل بیوالین ونپی و وینتسون، برندهای

 پت وجود دارد. اسکای شاپ از پت خواب و جای غذا و آب ظرف حمل، گربه، باکس بستر خاک
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 کدام است؟ گربه یغذابرای خرید  برند بهترین

ا انتخاب کنید راما جهت خرید حتما بهترین برند  کنندمی فعالیتتولید غذای گربه  زمینه در مختلفی برندهای

 ال تأمین شود.تا مواد مورد نیاز حیوان خانگی شما به خوبی و با کیفیت با

کنین  ویالر گربه غذای فرانسوی عرضه کننده رندسگ، ب و گربه غذای کننده یکی از بهترین برندهای تولید

 آلمانی برندنیز حاصل یک  کت هپی گربه غذایاست که برای تمام نژاد گربه با سنین مختلف مناسب است. 

حیوان خانگی  نیاز تواندمیآید و به شمار می گربه و سگ غذای کننده تولید هایبرند برتریناست که جزو 

 جوسرا، توان به رفلکس،از دیگر برندهای معروف جهت خرید غذای گربه می .کند طرف بررا  زمینه این درشما 

 شسیر، فالتازور، فریسکیز و غیره اشاره کرد.

 مناسب است؟ گربه غذای خرید برای آنالین شاپ پت کدام

 شاپ پت یک ابانتخدر سراسر کشور،  نیآنال ریغ و آنالین هایشاپ افزایش فعالیت پتامروزه با توجه به 

 انواع هیهت برایباید  آلایده شاپ پت یکبسیار سخت شده است. اما برای خرید غذای گربه اینترنتی مناسب 

 دهد. ارائهزیر را  خدمات باید خانگی حیوانات لوازم و غذا

 غذا کیفیت و سالمت تضمینداشتن  -

 و محصول کاال اصالت تضمینداشتن  -

 خارجی و ایرانی غذاهای در تنوعداشتن  -

 اینترنتی و تلفنیحضوری،  سفارش امکان -

 ارسال فوری غذای گربه و سایر لوازم حیوانات خانگی به سراسر نقاط کشور -

حیوانات  لوازم و غذا آنالین خرید توانیدمی دهید،می انجام اینترنتی صورت به را خودروزانه  خریدهای تمام گرا

 را نیز تجربه کنید.
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 از پت شاپ آنالین نحوه خرید غذای گربه

که ها است. حال ند، نحوه خرید غذای مورد نیاز آندار خانگی حیوانات خود خانه در که افرادییکی از نگرانی 

ز بهترین ااین رو یکی از  .سالم است و مقوی غذاییکی از شرایط پراهمیت در نگهداری گربه خانگی تأمین 

ست. در این اپت  اسکای شاپ پتهای آنالین معتبر همانند ه، پت شاپهای برای خرید غذای گربگزینه

اری و دیگر لوازم جانبی نگهدها توانید با جستجوی در لیست انواع غذاها و اکسسوریحیوانات می غذای فروشگاه

 دهید.  ، محصوالت مورد نظر خود را بیابید و سفارشگربه

امکان ارسال محصوالت مورد نیاز و انتخابی شما از تهران  خانگی حیوانات لوازم و غذا آنالین فروشگاهدر این 

غذای گربه خانگی و سایر  حضورینیز امکان خرید  کیش تپ فروشگاهبه سراسر ایران وجود دارد. همچنین 

 حیوانات وجود دارد.

 بندیجمع

در توانید میات از این اطالعبا استفاده  آشنا کردیم. حالراهنمای خرید غذای گربه  بارا در این مقاله شما 

ی خود رای نگهداری و تربیت بهتر گربه خانگرا ب و سایر محصوالت اورجینال هنگام خرید غذای مناسب

تید، حتما هس خریداری کنید. بنابراین اگر به دنبال تأمین سالمت و تهیه غذای مقوی برای گربه خانگی خود

 مراجعه کنید.  معتبر اینترنتی هایشاپ پت پت به عنوان یکی از بهترین اسکای شاپ سایت پتبه وب

 مناسب قیمتا بمرتبط با گربه و سایر حیوانات خانگی  اورجینال محصوالتدر این فروشگاه امکان خرید انواع 

 و کیفیت مطلوب فراهم است.
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