
Natural Trainer Puppy & Junior Medium / Maxi with Chicken е влажна, пълноценна и балансирана храна, 
създадена за задоволяване на хранителните нужди на кученца и млади кучета със среден или голям 
размер от 2-месечна възраст. Тази храна помага на кученцето в деликатната фаза на растеж, като му 
осигурява ценни протеини, получени от пилешко и свинско месо, основни микроелементи и 
функционални компоненти. След това рецептата се обогатява със специфична пребиотична смес с 
екстракт от цикория, FOS & MOS за насърчаване на правилното развитие на чревната микрофлора и 
усвояването на хранителните вещества. Освен витамини и минерали, Natural Trainer Puppy & Junior 
Medium / Maxi with Chicken съдържа и сух екстракт от лимонов плод и ябълка, които осигуряват на 
организма вторични растителни вещества с витализиращо действие.

Natural Trainer Puppy & Junior Medium / Maxi с пиле:
-Мокра, пълноценна и балансирана храна за кученца от средни и големи породи от 2-месечна възраст, с 
очаквано тегло над 11 кг, когато са възрастни
-рецепта, богата на протеини и микроелементи: за по-добра подкрепа за развитието на животното по 
време на растеж
-богат на животински протеини: с пилешко и свинско, за да осигури на кученцето достатъчно енергия и 
ценни аминокиселини
-с грижа за здравословно храносмилане: благодарение на силно смилаеми компоненти и пребиотици
-с FOS, получен от екстракт от цикория и MOS: за насърчаване на правилното развитие на чревната 
микробиота и усвояването на хранителните вещества
-балансирана рецепта: балансирано снабдяване с хранителни вещества, с витамини и минерали, показани 
като пълноценна храна или за обогатяване на дневната дажба от суха храна
-с плодови екстракти: съдържа сух екстракт от лимон и ябълка, богат на биофлавоноиди и вторични 
растителни вещества
-100% натурален: без изкуствени оцветители и консерванти, без ГМО
NT Dog Maintenance Medium&Maxi Puppy&Junior with chicken 400g – с пиле
Пълноценна и балансирана храна за подрастващи кучета от средните и големите породи.

Аналитичен състав: влага 82%, сурови протеини 7,2%, сурови мазнини 4,2%, сурови фибри 0,8%, сурова 
пепел 1,7%.

Добавки: витамин D3 240 IU, витамин Е 18 mg, цинков сулфат монохидрат 82,2 mg (цинк 30 mg), меден(II) 
сулфат пентахидрат 5,9 mg (мед 1,5 mg).

Състав: пилешко 16% , свинско месо , свински черен дроб , моркови , ориз , минерали , слънчогледово 
олио , оризов протеин , ферментирало оризово брашно , екстракт от сушен корен от цикория (източник 
на инулин)* 0,15 % , екстракт от сушени цитрусови плодове (биофлавоноиди 1% ) 0.1%, екстракт от 
ябълка* 0,01%. *Съставки от естествен произход

925944 NT Maintenance Puppy-Junior Medium/Maxi chicken 400g


