
Natural Trainer Sterilized with Raw Ham е специфична храна за кастрирани котки, с умерено ниво на 
мазнини, спомагаща за намаляване ефекта от стерилизацията върху телесното тегло на котката. Ако 
вашата котка след кастрация има склонност към напълняване, препоръчително е да предложите 
подходяща диета, която да противодейства на този проблем. Естествената формула на Natural Trainer със 
сушена сурова шунка е идеалният избор. Съставът е пълноценен и балансиран и включва компоненти от 
естествен произход.
Съдържащите се в рецептата омега 3 и 6 мастни киселини, биотин и цинк допринасят за доброто 
състояние на кожата и блясъка на козината на котката. Natural Trainer Adult Sterilized with Raw Ham 
съдържа също сух екстракт от ябълка и специална формула с витамин С, които помагат за 
предотвратяване на натрупването на зъбен камък и контролират лошия дъх. Освен това екстрактът от 
червена боровинка и корен от цикория, заедно с контролирани нива на минерали, помагат за грижата за 
пикочните пътища. Natural Trainer Adult Sterilized with Raw Ham е формулиран без добавени захари, 
оцветители и консерванти.

Natural Trainer Sterilised със сурова шунка:
-Пълноценна и балансирана суха храна за стерилизирани възрастни котки (> 1 година)
-с компоненти от естествен произход
-помага за намаляване на ефектите от стерилизацията върху теглото: благодарение на граховите фибри и 
умереното ниво на мазнини, които помагат за намаляване на енергийното съдържание на храната
-с омега 3 и 6 мастни киселини, цинк + биотин се грижи за доброто състояние на кожата и красотата на 
козината
-с пребиотици с естествен произход, идващи от екстракт от корен от цикория и пулпа от цвекло, за да 
подхранват и балансират чревната микрофлора.
-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 специална форма на витамин С за предотвратяване на натрупването на 
зъбен камък и контролиране на лошия дъх
-без добавени захари, оцветители и консерванти

Аналитичен състав: суров протеин 35%, сурови мазнини 12%, сурови фибри 3,4%, сурова пепел 6,8%, 
омега 3 0,7%, омега 6 2,1%.

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) 6 mg (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, ориз, царевица, царевичен протеин, дехидратирани пилешки и пуешки протеини, 
дехидратирани 100% италиански сушени протеини от шунка 6,5%, царевично брашно "�oretto", 
дехидратиран грах 4%, дехидратирани свински протеини, дехидратирани протеини от свинско месо, 
дехидратиран протеин sa dehydref , грахови фибри* 2,6 % , хидролизирани животински протеини , пулп от 
цвекло* 2,4 % , мазнини от животински произход , ленено семе , минерали , екстракт от сушен корен от 
цикория (източник на инулин)* 0,7 % , бирена мая , царевично масло , водорасли (Schizochytrium spp.)*, 
екстракт от сушена червена боровинка* 0,02%. , *Съставки от естествен произход

924701 NT Cat Sterilised Dry-Cured Ham 10kg 


