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11–10g × kg

22%

8.5%

3625kcal

Pro Light/Senior

11.5mm 11.5mm


	Untitled

	Button: Print / Export
	Headline: Пълноценна храна с естествени съставки за възрастни кучета или кучета с наднормено тегло.
	Description: Pro Light/Senior съдържа само найдобрите съставки с висока смилаемост и висока хранителна стойност. Пониското мастно съдържание помага да се контролира теглото им. 
	About 1: НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА КАЛОРИИ ЗА ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО•Внимателно подбрани съставки с високо хранително съдържание и по-малко мазнини.• Богата на фибри за да засити апетита с по-малко калории.СЪДЪРЖА ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН• Xондроитин и глюкозамин са съставна част на хрущяла в ставите; тези съществени съставки укрепват хрущяла за поддържане на здрави и гъвкави стави.УЛЕСНЯВА ХРАНОСМИЛАНЕТО С ОПТИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИНИВисококачествени, лесно смилаеми съставкиБогата на растителни влакна за стимулиране на чревната подвижност. Също така подобрява текстурата на изпражненията.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 увеличаване абсорбцията на фосфора..
	About 2: УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА• Обогатена с витамини A и E, които подсилват имунната система .• Оптимално съдържание на мастни киселини Омега 3 и Омега 6, които облекчават и успокояват възпаленията и подсилват имунната система.• С бета каротин – антиоксидант, който подсилва естествената имунна защита.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 .• Обогатена с ленено масло, което е ценен източник на Омега-3..МНОГО ВКУСНА ХРАНА•   Висококачествените съставки придават вкус, който кучетата обожават.ДОПРИНАСЯ ЗА ДОБРОТО  ЗДРАВЕ НА ЗЪБИТЕ•   Размерът на гранулите е оптимизиран за да увеличи механичното почистване на зъбите.
	Content: НАЛИЧНОСТ: 20 кгПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА КУЧЕТА.СЪСТАВ: свинско месо, фураж от пшеничен глутен, пшеница, пшенично брашно, царевица, ориз, пиле, грах, растителни влакна, животински мазнини, ленено семе, сол, хидролизиран животински протеин, минерали.АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеин 22,0%, съдържание на мазнини 8,5%, сурова пепел 7,0%, сурови влакна 3,0%, калций 1,7%, фосфор 1,0%, омега-3 мастни киселини 1,0%, омега-6 мастни киселини 1,4%, таурин 1000 mg/ килограма.ДОБАВКИ: Хранителни добавки: витамин А 17875 IU/kg, витамин D3 1625 IU/kg, витамин Е 130 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, хондроитин-глюкозамин 500 mg/kg; Антиоксиданти.
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