
С Natural Trainer Sensitive Plus Adult Medium / Maxi с кон, ориз и олио, вашият четириног приятел ще 
получи пълноценна и балансирана храна, със състав, подходящ да отговори перфектно на нуждите на 
средни и големи възрастни кучета. Благодарение на своята безглутенова рецепта е особено подходящ за 
животни с хранителна чувствителност, алергии или непоносимост.
Natural Trainer Sensitive Plus Adult Medium / Maxi се приготвя на "принципа 1 + 1 + 1": формулирана с един 
протеин от животински произход (кон), един тип въглехидрати (ориз) и един тип мазнини от растителен 
произход (царевично масло ).

Компонентите му включват 100% натурален екстракт от ананас, ориз и пребиотици, които подпомагат 
храносмилането на кучето, и екстракт от листа от маслина, богат на антиоксиданти, Омега 3 и 6 мастни 
киселини, биотин и цинк, които помагат защитата на кожата. Освен това, ленените семена помагат за 
грижата за ставите. Тези храни за кучета предлагат на вашия четириног приятел минерали, витамини и 
спирулина и са подходящи за ежедневно хранене. Не съдържат добавени захари, консерванти и 
оцветители.

Natural Trainer Sensitive Plus Adult Med / Max с кон, ориз и масло:
-ценна суха храна за възрастни кучета със среден и голям размер
-специално за кучета с храносмилателна чувствителност
-рецепта "1 + 1 + 1": формулирана с един протеин от животински произход (кон), един тип въглехидрати 
(ориз) и един тип мазнини от растителен произход (царевично масло ).
-без глутен
-с екстракт от маслинови листа: богат на антиоксиданти, омега 3 и 6 мастни киселини, биотин и цинк, 
спомагат за поддържането на кожната бариера
-със 100% натурален екстракт от ананас и пробиотици от естествен произход: подпомагат 
храносмилането
-със спирулина, която, заедно с протеини, минерали и витамини, подпомага жизнеността на кучето
-с ленено семе, водорасли, Boswellia serrata и магнезий: помагат за грижата за ставите
-пълноценна и балансирана: подходящ за ежедневно хранене
без оцветители, консерванти и захар.

Аналитичен състав: суров протеин 23%, сурови мазнини 13,5%, сурови фибри 2,5%, сурова пепел 7%, 
магнезий 0,1%, омега 3 1%, омега 6 4,5%.

Добавки: витамин A 26000 IU, витамин D3 1350 IU, витамин E 555 mg, биотин 0,8 mg, меден(II) сулфат 
пентахидрат 49,13 mg (мед 12,5 mg), железен (II) карбонат 310,5 mg (желязо 15 mg) гранулиран калциев 
йодат 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 селенит 35 mg). Екстракт от Boswellia serrata* 600 mg., **Може 
да съдържа следи от други животински протеини.

Състав: ориз 45%, оризов протеин, дехидратирани конски протеини 10%, царевично масло 7%, ленено 
семе* 3%, ароматизатор без животински протеин, минерали, екстракт от сушен корен от цикория 
(източник на инулин)* 0,77%, лигноцелулоза, пиво ябълка, екстракт от стъбло* 0,1% , морски водорасли 
(Schizochytrium spp.)* 0,08% , екстракт от сушени маслинови листа* 0,05% , спирулина (Arthrospira platen-
sis)* 0,02%., * Съставки от доказано естествен произход.
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