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	Headline: Пълноценна храна за кученца
	Description: Pro Valp е висококачествена храна, която доставя допълнителните хранителни вещества, витамини и минерали, от които кученцата се нуждаят, докато растат. Pro Valp е подходяща като първоначална храна за кученца на възраст от 3 седмици и като пълноценна храна от 4 седмици до зряла възраст. Също така е идеална храна за бременни и кърмещи кучки. 
	About 1: ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ• Висококачествена храна с лесно смилаеми съставки като пилешко месо и ориз.• Високо съдържание на мазнини за да отговаря на високите енергийни нужди.БОГАТА НА МИНЕРАЛИ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА КОСТИТЕ И ЗЪБИТЕ• Съдържа калций и фосфор в сходни пропорции като в майчиното мляко, за заздравяване на костите и зъбите.• Обогатена с витамин D, за да се увеличи усвояването на калций и фосфор.ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНОСМИЛАНЕ• Богата на влакна от цвекло за стимулиране на чревният тракт и подобряване на консистенцията на изпражненията.• Съдържа ябълка като източник на натурални влакна от пектин, които поддържат балансираната чревна флора.
	About 2: УКРЕПВА ИМУНИТЕТА• Обогатена с витамини А и Е, които стимулират имунната система.• Съдържа моркови като естествен източник на бета-каротин за укрепване на здравето.• С антиоксиданти за засилване на естествения имунитет• Оптимално съотношение на мастни киселини Омега-3 и Омега-6 за оптимално здраве и силен имунитет..ЗА ЗДРАВА И ЛЪСКАВА 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 ХРАНА• Съдържа хидролизирани пилешки протеини за превъзходен вкус.•Висококачествените съставки придават вкус, който кучетата обожават.
	Content: НАЛИЧНОСТ: 20 кгПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА КУЧЕНЦА.СЪСТАВ: пиле, пшеница, ориз, животински мазнини, царевица, пшенично брашно, ленено семе, каша от цвекло, фураж от пшеничен глутен, хидролизиран животински протеин, мая, минерали, ябълка, морков, броколи, лецитин.АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеин 28,0%, съдържание на мазнини 16,0%, сурова пепел 6,5%, сурови влакна 2,0%, калций 1,2%, фосфор 0,9%, омега-3 мастни киселини 0,9%, омега-6 мастни киселини 2,0%.ДОБАВКИ: Хранителни добавки: витамин А 19000 IU/kg, витамин D3 1750 IU/kg, витамин Е 140 mg/kg, 3b103 (желязо) 177 mg/kg, 3b202 (йод) 2.7 mg/kg, 3b405 (мед) 6.6 mg /kg, 3b502 (манган) 55 mg/kg, 3b605 (цинк) 95 mg/kg, 3b607 (цинк) 11 mg/kg, 3b801 (селен) 0,18 mg/kg; Антиоксиданти; Технологични добавки: Клиноптилолит от седимен произход: 10 g/kg.
	Protein: Протеини
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