
Natural Trainer Sensitive No Gluten Puppy & Junior Medium/Maxi Duck задоволява хранителните нужди на 
кученца и млади кучета с големи и средни размери. Той е формулиран с патешко като единствен източник 
на животински протеин и не съдържа глутенови компоненти. Тези гранули са идеални за кучета с 
храносмилателна чувствителност. Суха храна Natural Trainer е приготвена с пълнозърнести храни, 
пребиотици и 100% натурален екстракт от ананас, които подпомагат храносмилателната функция. Също 
така съдържа нуклеотиди, извлечени от дрожди, които поддържат имунната система. Рецептата е без 
добавени захари, оцветители и консерванти. Подходяща е като пълноценна храна за млади кучета от 2 
месечна възраст.

Natural Trainer Sensitive No Gluten Puppy-Junior Medium/Maxi Duck 12kg – с патешко:
-Суха храна за кученца от средни и големи породи (от 2 месечна възраст)
-приготвена с единствен източник на животински протеин: патица
-с пълнозърнести безглутенови храни, пребиотици и 100% натурален екстракт от ананас: подпомага 
храносмилателната функция
-рецепта без глутен, подходяща за чувствителни кучета
-с Юка Шидигера и пребиотици, които помагат за намаляване на лошите миризми в изпражненията
-с нуклеотиди, извлечени от дрожди: те подпомагат имунната система
-с ленено семе, водорасли, магнезий и Boswellia serrata: помагат за грижата за ставите
-пълноценна и балансирана: подходяща като пълноценна храна за ежедневно хранене
-без: добавени захари, оцветители и консерванти

Аналитичен състав: Суров протеин 31%, сурови мазнини 20%, сурови фибри 2,5%, сурова пепел 7%.

Добавки: витамин A 26000 IU, витамин D3 1350 IU, витамин E 555 mg, меден(II) сулфат пентахидрат 49,13 
mg (мед 12,5 mg), железен(II) карбонат 310,5 mg (желязо 150 mg), покрит гранулиран и калциев йодат 5 
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)., **Може да съдържа следи от други животински протеини.

Състав: Дехидратирани протеини от патица 17%, царевичен протеин, цяла царевица 11%, грах, ориз, 
мазнина от животински произход, патица 4%, кафяв ориз 4%, ленено семе*, царевично масло, овкусител 
без животински протеин, минерали, сушен екстракт от корен цикория (източник на инулин)* 0,7%, 
лигноцелулоза, екстракт от сушени стебла на ананас* 0,1%, екстракт от дрожди (нуклеотиди)* 0,03%, 
изсушен екстракт от юка шидигера* 0,025%. *Съставки от доказано естествен произход.
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