Print / Export

Професионална серия

Pro Aktiv
Висококачествена пълноценна храна за активни кучета.
Pro Aktiv е храна, чиято формула е специално разработена за да отговаря на изискванията на професионалните развъдчици и развъдници
или за определени места, където има голям брой кучета (хотели за кучета, приюти и т.н.). Храната съдържа висок процент на животински
протеини и мазнини и осигурява необходимите витамини, минерали и хранителни съставки, нужни на активното куче.

Протеини

29%

Мазнини

17%

4058kcal
Метабол. Енергия

БАЛАНСИРАНО КОЛИЧЕСТВО НА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА
• Hаличните пропорции протеини, въглехидрати и мазнини съответстват на
пропорциите в Премиум продуктите на гамата Husse

ПОДДЪРЖА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНОСМИЛАНЕ
• Цвеклото стимулира чревната перисталтика и подобрява значително
структурата на изпражненията.
• Съдържа лецитин, за да се увеличи усвояемостта на мазнините.

СЪДЪРЖА КАЛЦИЙ
• Съдържа калций за здрави зъби.

МНОГО ВКУСНА ХРАНА
• Съдържа хидролизиран животински протеин за страхотен вкус..
• Висококачествените съставки придават вкус, който кучетата обожават.

СЪДЪРЖА Омега 3 и Омега-6
• Оптимални нива на Омега 3 и Омега 6 за здравословна козина и кожа
ЗДРАВА И ЛЪСКАВА КОЗИНА
• Оптимални нива на Омега-3 и Омега-6 за здрава козина и кожа.

20.5mm

9.5mm

НАЛИЧНОСТ: 20 кг
ПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА КУЧЕТА.
СЪСТАВ: пиле, пшеница, пшенично брашно, пшеничен глутен, животински мазнини, растителни влакна, грах, ленено семе,
сьомга, хидролизиран животински протеин, май, сол, сушени цели яйца, лецитин.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеин 29,0%, съдържание на мазнини 17,0%, сурова пепел 7,3%, сурови влакна 2,5%, калций
1,5%, фосфор 1,1%, омега-3 мастни киселини 0, 8%, омега-6 мастни киселини 2,0%.
ДОБАВКИ: Хранителни добавки: витамин А 17500 IU/kg, витамин D3 1600 IU/kg, витамин Е 200 mg/kg, витамин С 100
mg/kg, 3b103 (желязо) 161 mg/kg, 3b202 (йод) 2.5 mg/kg , 3b405 (мед) 6 mg/kg, 3b502 (манган) 50 mg/kg, 3b605 (цинк) 86
mg/kg, 3b607 (цинк) 10 mg/kg, 3b801 (селен) 0,16 mg/kg; Антиоксиданти.

Тегло

Дневна Дажба

9–15kg

20–15g × kg

15–40kg

15–11g × kg

40–90kg

11g × kg

