
Natural Trainer Medium Puppy & Junior with Fresh Chicken е суха храна с компоненти от естествен произход, 
създадена специално за задоволяване на хранителните нужди на кученцата със среден размер (от 1 до 
12/15 месеца).
Кученцата със среден размер имат много кратка фаза на растеж (която завършва около 12тия месец), 
деликатна и незряла храносмилателна система и проблеми с чувствителността на кожата. Затова те се 
нуждаят от храна, добре адаптирана към техните хранителни нужди. Благодарение на интегрирането на 
специфични компоненти от естествен произход, Natural Trainer Medium Puppy & Junior гранули с прясно 
пиле са пълноценна храна, която отговаря на хранителните нужди на средно големи кученца и съдържа:
-нуклеотиди, извлечени от дрожди: за подкрепа на имунната система
-екстракт от корен на цикория: за подпомагане на чревната функция

Natural Trainer Medium Puppy & Junior с прясно пиле:
-Пълноценна суха храна за средно големи кученца от 1 до 12/15 месечна възраст
-с компоненти от естествен произход
-размер на гранулата, подходящ за средни кученца
-с прясно италианско месо
-с нуклеотиди, извлечени от дрожди, за да поддържат имунната система
-специалната пребиотична смес с екстракт от корен от цикория, FOS и MOS насърчава подхранването и 
правилното развитие на чревната микрофлора
-с екстракт от корен от цикория, който подпомага чревната функция
-мананоолигозахаридите и клиноптилолитът помагат за подобряване на функцията на червата и 
качеството на изпражненията
-Формула за грижа за ставите: биоактивните пептиди на колагена благоприятстват правилното развитие 
на ставните хрущяли
-без изкуствени оцветители и консерванти

Аналитичен състав: суров протеин 30%, сурови мазнини 18%, сурови фибри 2%, сурова пепел 7%, 
Омега 3 -1%

Добавки:  витамин А 26000 IU, витамин D3 1350 IU, витамин Е 400 mg, таурин 1400 mg, меден сулфат 
пентахидрат 49,13 mg (мед 12,5 mg), железен(II) карбонат 310,5 mg (желязо гранулиран гранулат 150 mg) 
безводен 3,85 mg (йод 2,5 mg), натриев селенит 0,44 mg (селен 0,2 mg), цинков оксид 193,4 mg (цинк 156 
mg), манганов(II) оксид 45,1 mg (манган 35 mg)., Технологични добавки с произход от clinopdilote 4000 mg.

Състав: прясно пиле 18,5%, дехидратирани пилешки и пуешки протеини 16,5%, царевично брашно " oret-
to", ориз 10%, царевица, царевичен протеин, мазнини от животински произход, хидролизирани 
животински протеини, дехидратирани телешки протеини, ленено семе, 2% ленено семе*, рибено масло 
1%, минерали, автолизат от мая, екстракт от сушени корени на цикория (източник на инулин)* 0,7%, 
царевично масло, MOS (манан-олигозахариди)* 0,3%, лигноцелулоза, сушена ябълка на прах* 0,15% 
концентрат на прах* лимон на прах, морски водорасли (Schizochytrium spp.)* 0,1% , екстракт от дрожди 
(нуклеотиди)* 0,05%. * Съставки от доказано естествен произход.

925015 NT Medium Puppy-Junior Chicken 12kg 


