
Natural Trainer Adult Urinary with Chicken е суха храна за възрастни котки с чувствителен уринарен тракт. С 
тези гранули помагат да се контролира pH на урината и да се поддържа благосъстоянието на пикочните 
пътища.
Natural Trainer Adult Urinary with Chicken се приготвя с яйца и ленени семена, без добавяне на захари, 
оцветители и консерванти. Рецептата му съдържа пребиотици с естествен произход за подхранване и 
правилен баланс на чревната микробиота, както и есенциални мастни киселини, цинк и биотин, които 
допринасят за доброто състояние на кожата и красотата на козината. Сухата храна за котки Natural Trainer 
Adult Urinary с пиле е подходяща пълноценна и балансирана храна за всички котки над една година.

Natural Trainer Adult Urinary с пиле:
-за котки с чувствителен уринарен тракт
-с компоненти от естествен произход
-помага за поддържане на оптимална pH стойност на урината: благодарение на адаптираната си формула 
с отличен баланс на минерали и компоненти, богати на аминокиселината метионин, като ленени семена и 
яйца
-с екстракти от червена боровинка и корен от цикория с естествен произход и с контролирани нива на 
минерали: помагат за поддържане на правилното функциониране на пикочните пътища 
-със сух екстракт от ябълка и витамин С: помагат за предотвратяване образуването на зъбен камък и 
контролират лошия дъх
-Омега 3 и 6 мастни киселини, цинк + биотин: за доброто състояние на кожата и красотата на козината
-с пребиотици от естествен произход: извлечени от екстракт от корен от цикория и пулп от цвекло, те 
помагат за подхранване и балансиране на чревната микрофлора
-без добавени захари, оцветители и консерванти

Аналитичен състав: суров протеин 34%, сурови мазнини 16%, сурови фибри 2%, сурова пепел 7%, омега 
3 0,7%, омега 6 2,6%.

Добавки: витамин А 27500 IU, витамин D3 1600 IU, витамин E 510 mg, витамин C 100 mg, биотин 0,15 mg, 
таурин 2000 mg, меден(II) сулфат пентахидрат 19,65 mg (мед 5 mg), желязо(II) карбонат (165. желязо 80 mg), 
покрит гранулиран калциев йодат безводен 0,62 mg (йод 0,4 mg), натриев селенит 0,22 mg (селен 0,1 mg), 
цинков оксид 93 mg (цинк 75 mg), манганов(II) оксид 9,68 mg (5 mg) 9,68 mg (манган) ., Зоотехнически 
добавки: амониев хлорид 5 гр.

Състав: прясно пиле 17%, дехидратирани пилешки и пуешки протеини 15,5%, ориз, царевичен протеин, 
царевица, мазнини от животински произход*, ленено семе* 2,1%, хидролизирани животински протеини, 
дехидратирано яйце* (еквивалентно на 7,42% прясно яйце) 2%, минерали, каша от цвекло* 1,7% , екстракт 
от сушен корен от цикория (източник на инулин)* 0,7%, бирена мая, лигноцелулоза, водорасли (Schizochy-
trium spp.)*, екстракт от сушени боровинки* 0,02%. , *Съставки от доказано естествен произход.

NT Cat Urinary chicken 1.5kg


