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4330kcal
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	Button: Print / Export
	Headline: Пълноценна храна с естествени съставки за много активни или работещи кучета.
	Description: Pro Energi доставя всички хранителни вещества, необходими за най-натоварените ситуации за едно куче:лов, надбягвания, впряг с шейни и т.н. Съдържа лесно смилаеми съставки от най-високо качество с добавен витамин C за обезвреждане на свободните радикали. 
	About 1: ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО И ХРАНИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ• Високо качество, лесно смилаеми съставки като пилешко месо и сьомга• Високо съдържание на мазнини за покриване на енергийните нуждиХРАНА С РАЗРАБОТЕНА ФОРМУЛА ЗА ОПТИМАЛНА ФИЗИЧЕСКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ• С Л-карнитин за максимална енергия в мускулите.•С екстракт от грозде като мощен антиоксидант, който намалява оксидативния стрес по време на тренировкаЗДРАВОСЛОВНО ХРАНОСМИЛАНЕ• Високо енергийно съдържание означава по-малки порции, това улеснява работата на стомаха.• Съдържа фруктоолигозахариди, които засилват възпроизвеждането на благоприятната бактериална флора в червата, която съдейства за оптимално храносмилане.• Богата на фибри от цвекло за стимулиране на чревният тракт и по твърди изпражнения.• Съдържа лецитин за по добра смилаемост на мазнините.УКРЕПВА ИМУНИТЕТА• Обогатена с витамини А и Е, които стимулират имунната система.• С бета-каротин и Невен (естествен източник на лутеин), антиоксиданти за засилване на естествения имунитет.• Оптимално съотношение на мастни киселини Омега 3 и Омега 6, за оптимално здравословно състояние.
	About 2: ОБОГАНЕНА С  МАСЛО ОТ СЬОМГА И ЛЕЦИТИН• Маслото от сьомга (оптимално съотношение Омега-3/ Омега-6) допринася за здрава кожа и козина и стимулира апетита.• Лецитинът стимулира изгарянето на мазнините.ЗДРАВА И КЪСКАВА КОЗИНА• Богата на мастни киселини Омега 3 и Омега 6, за подобряване и поддържане в добро състояние кожата и козината,• Обогатена с мед за стимулиране на ензимите, които поддържат цвета на козината.МНОГО ВКУСНА ХРАНАСъдържа хидролизиран пилешки протеин за превъзходен вкус.• Висококачествените съставки придават вкус, който кучетата обичаСЪДЪРЖА ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН• Хондроитинът и глюкозаминът са съставна част на ставния хрущял, тези съществени съставки укрепват хрущяла за поддържане на здрави и гъвкави стави
	Content: НАЛИЧНОСТ: 20 кгПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА КУЧЕТА.СЪСТАВ: пиле, пшеница, животински мазнини, ориз, пшенично брашно, ленено семе, растителни влакна, хидролизиран животински протеин, сьомга, масло от сьомга, мая, сол, фрукто-олигозахариди, сушени цели яйца, калиев хлорид, лецитин, морски водорасли, тагетес.АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеин 32,0%, съдържание на мазнини 23,0%, сурова пепел 8,0%, сурови влакна 2,5%, калций 1,4%, фосфор 1,0%, омега-3 мастни киселини 1,3%, омега-6 мастни киселини 2,5%.ДОБАВКИ: Хранителни добавки: витамин А 20850 IU/kg, витамин D3 1895 IU/kg, витамин Е 580 mg/kg, витамин С 200 mg/kg, 3b103 (желязо) 201 mg/kg, 3b202 (йод) 3 mg/kg , 3b405 (мед) 7,5 mg/kg, 3b502 (манган) 62,5 mg/kg, 3b605 (цинк) 108 mg/kg, 3b607 (цинк) 12 mg/kg, 3b801 (селен) 0,2 mg/kg, бета-каротин 1 mg/kg, L-карнитин 40 mg/kg, хондроитин-глюкозамин 1000 mg/kg; Антиоксиданти: токофероли; Технологични добавки: Клиноптилолит от седимен произход: 10 g/kg.
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