
NT Cat Sensitive Duck 1.5kg – с патешко подпомага храносмилането на котки с деликатен стомах
Неговата адаптирана формула, съдържаща лесно смилаем патешки висококачествен протеин, 
пребиотици и 100% натурален екстракт от ананас, подпомага храносмилателната функционалност.
Пребиотиците от естествен произход, идващи от екстракт от корен от цикория и пулпа от цвекло, 
спомагат за подхранването и правилния баланс на чревната микрофлора.
Съдържанието на омега-3 и омега-6 мастни киселини, биотин и цинк се грижи за доброто състояние на 
кожата и красотата на козината.
Екстрактите от червена боровинка и корен от цикория с естествен произход и контролираните нива на 
минерали помагат за грижата за пикочните пътища.
Страхотна рецепта с вкус, който ще се хареса на котките.

Natural Trainer Cat Sensitive Duck 1.5kg – с патешко:
-Лесносмилаема формула с висококачествен протеин от патешко месо
-Подпомага чревната функция посредством съдържание на пребиотици от естествени източници 
-Поддържа кожата и козината здрави, предоставяйки на котката достатъчно омега-3 и омега-6 мастни 
киселини, биотин и цинк
-Грижи се за пикочните пътища
-Вкусна рецепта

Аналитичен състав: суров протеин 32%, сурови мазнини 15%, сурови фибри 3,5%, сурова пепел 7%, 
омега 3 0,9%, омега 6 3%.

Добавки: витамин А 27500 IU, витамин D3 1600 IU, витамин Е 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 165,6 mg (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) 8 mg манганов оксид (9. 7,5 mg)., Зоотехнически 
добавки: амониев хлорид 5 g.

Състав: дехидратиран грах, дехидратирани патешки протеини 13%, грахово нишесте, оризов протеин, 
патица 6,5%, ориз, мазнини от животински произход, грахов протеин, ленено семе*, хидролизирани 
животински протеини, пулп от цвекло* 1,5%, царевично масло, екстракт от корен от цикория ( източник 
на инулин)* 0,7% , минерали, екстракт от сушени стебла на ананас* 0,1% , водорасли (Schizochytrium spp.)*, 
екстракт от сушена червена боровинка* 0,02%. , * Съставки от доказано естествен произход.
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