
8–15kg
15–40kg
40–90kg

27–17g × kg
17–12g × kg
12g × kg

25%

11%

3750kcal

Pro Giant

20.5mm 9.5mm
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	Button: Print / Export
	Headline: Пълноценна храна с естествени съставки за кучета от гигантските породи. 
	Description: Pro Giant съдържа само съставки с висока хранителна стойност и е разработен да задоволи нуждите на кучетата от гигантските породи. Този продукт е идеален за поддържането на добра форма и здраве при големите породи кучета. Размерът на гранулите е разработен за оптимален прием от големите кучета. С умерено енергийно съдържание съобразено с нуждите на гигантските породи.  
	About 1: СЪДЪРЖА ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН• Хондроитинът и глюкозаминът са съставна част на ставния хрущял; тези съществени съставки укрепват хрущяла за поддържане на здрави и гъвкави стави.БОГАТА НА МИНЕРАЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСТИТЕ И ЗЪБИТЕ• Съдържа добре балансирано количество калций и фосфор за заздравяване на костите и зъбите• Обогатена с витамин D за оптималнo усвояване на калция и фосфораПОДДЪРЖА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТОМАХА•Богата на растителни влакна за стимулиране на стомашно-чревната система и подобряване на консистенцията на изпражнениятаУКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА• Обогатена с витамини A и E, които подсилват имунната система• С антиоксиданти за подпомагане на естествения имунитет• Оптимално съдържание на мастни киселини Омега 3 и Омега 6, които облекчават и успокояват възпаленията и подсилват имунната система
	About 2: ЗА ЗДРАВА И ЛЪСКАВА КОЗИНA• Богата на мастни киселини Омега-3 и Омега-6 за подобряване и поддържане на състоянието на кожата и козинатаМНОГО ВКУСНА ХРАНА• Съдържа хидролизиран животински протеин, който придава страхотен вкус.• Висококачествените съставки придават вкус, който кучетата обожават.СЪДЪРЖА ИНУЛИН• Инулинът е естествен пребиотик, който има положително влияние върху чревната флораСпомага за стимулиране на растежа на полезните чревни бактерии и по този начин помага за намаляване на вредните чревни бактерии
	Content: НАЛИЧНОСТ: 20 кгПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА КУЧЕТА.СЪСТАВ: свинско месо, пшенично брашно, пшеница, пшеничен глутен, царевица, грах, пилешко месо, животински мазнини, ленено семе, каша от цвекло, минерали, хидролизиран животински протеин, мая, инулин.АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеин 25,0%, съдържание на мазнини 11,0%, сурова пепел 7,0%, сурови влакна 3,0%, калций 1,6%, фосфор 1,1%, омега-3 мастни киселини 1,0%, омега-6 мастни киселини 1,3%.ДОБАВКИ: Хранителни добавки: витамин А 19300 IU/kg, витамин D3 1755 IU/kg, витамин Е 140 mg/kg, 3b103 (желязо) 160 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, таурин 1000 mg/kg, хондроитин-глюкозамин 500 mg /килограма; Антиоксиданти.
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