
Natural Trainer Kitten е висококачествена суха храна за котенца на възраст от 1 до 6 месеца. Благодарение 
на нуклеотидите, извлечени от дрождите, които поддържат естествената защита, тези гранули помагат за 
поддържане на имунната система на вашето коте. С грижа за правилното функциониране на пикочните 
пътища през целия живот на котката, тази храна със суперпремиум качество съдържа екстракти от 
червена боровинка и корени на цикория и контролирани нива на минерали. Natural Trainer Kitten също 
допринася за нормалното развитие на мозъка и зрението, благодарение на водораслите Schizochytrium и 
ленените семена. В допълнение, висококачествените гранули Natural Trainer Kitten са формулирани без 
добавени захари, консерванти и оцветители.

Natural Trainer Kitten:
-Суперпремиум качествени гранули за пълноценно и балансирано хранене на котенца на възраст между 1 
и 6 месеца
-поддържа имунната система, благодарение на нуклеотидите от дрождите, които подпомагат естествената 
защита
-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 във времето
-с водорасли Schizochytrium и ленени семена: допринасят за нормалното развитие на мозъка и зрението
-със специфична смес от пребиотици (MOS и инулин): помага за подхранване и балансиране на чревната 
микрофлора
-без добавени захари, оцветители и консерванти

Аналитичен състав: суров протеин 36.5%, сурови мазнини 19%, сурови влакнини 2%, сурова пепел 7%, 
омега 3 0.9%

Добавки: витамин А 33000 IU, витамин D3 1920 IU, витамин Е 525 mg, витамин C 100 mg, таурин 2100 mg, 
меден(II) сулфат пентахидрат 23,58 mg (мед 6 mg), железен(II) карбонат (iron 198,72 mg). 96 mg), покрит 
гранулиран калциев йодат - безводен 0,74 mg (йод 0,48 mg), натриев селенит 0,26 mg (селен 0,12 mg), 
цинков оксид 111,6 mg (цинк 90 mg), манганов(II) оксид 11,6 mg (манганов оксид).

Състав: прясно пилешко месо , дехидратирани пилешки и пуешки протеини , ориз , царевица , царевичен 
протеин , дехидратирани протеини от сьомга 8,5 % , мазнини от животински произход , дехидратирани 
свински протеини , сьомга 4 % , хидролизирани животински протеини , ленено семе* 2,1 % пулп * , 
екстракт от сушен корен цикория (източник на инулин)* 0,7% , минерали, грахови фибри*, бирена мая, 
MOS (манан-олигозахариди)* 0,3% , водорасли (Schizochytrium spp.)* 0,1% , екстракт от дрожди 
(нуклеотиди)* 0,05%. екстракт от червена боровинка* 0,02%. , *Съставки от доказано естествен произход.

924922 NT Cat Kitten Salmon 1.5kg 


