
Natural Trainer Cat Exigent Blue Fish 1.5kg – с лефер задоволява и най-претенциозните вкусове. Нейната 
по-вкусна рецепта**, която подобрява вкуса на гранулата, го прави по-апетитна храна за вашата 
взискателна котка. 
Пребиотиците от естествен произход в рецептата, идващи от екстракт от корен от цикория и пулпа от 
цвекло, спомагат за подхранването и правилния баланс на чревната микрофлора и подпомагат чревната 
функция.
Съдържанието на омега-3 и омега-6 мастни киселини, биотин и цинк спомагат за доброто състояние на 
кожата и красотата на козината.
Екстрактите от червена боровинка и корен от цикория от естествен произход и контролираните нива на 
минерали помагат за грижата за пикочните пътища.
Специалната формула с витамин С помага за намаляване на образуването на плака и се грижи за устната 
кухина.
** В сравнение с Natural Trainer Adult Cat.

Natural Trainer Cat Exigent Blue Fish 1.5kg:
- Подпомага чревната функция чрез внимателно подбрани пребиотици в рецептата
-Поддържа кожата и козината в добро здраве с омега-3 и омега-6 мастни киселини, биотин и цинк
- Грижи се за пикочните пътища с екстракти от червена боровинка и корен от цикория с естествен 
произход, както  и контролирани нива на минерали
-Поддържа зъбите и устната кухина с добре балансирана формула с вит. С

Аналитичен състав: суров протеин 34%, сурови мазнини 16%, сурови фибри 2,3%, сурова пепел 6,7%, 
омега 3 0,8%, омега 6 3%.

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, царевица, ориз, царевичен протеин, дехидратирани пилешки и пуешки протеини, 
дехидратирани протеини от лефер 7%, мазнини от животински произход, лефер 4%, хидролизирани 
животински протеини, дехидратирани свински протеини, пулп от цвекло* 2,4%, ленен* дехидратирани 
телешки протеини, царевично масло, грахови фибри*, екстракт от сушен корен на цикория (източник на 
инулин)* 0,7%, минерали, бирена мая, водорасли (Schizochytrium spp.)*, екстракт от сушени боровинки* 
0,02%. , *Съставки от доказано естествен произход.
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