
Natural Trainer Sensitive Plus Adult е вкусна мокра храна за възрастни кучета със среден и голям размер, 
чиято специална рецепта е подходяща и за кучета с проблеми с храносмилателната чувствителност. Тази 
мокра консервирана храна за кучета е без глутен и се приготвя по формулата 1 + 1 + 1: формулирана с 
един източник на животински протеин (кон или заек), един източник на въглехидрати (ориз) и един 
източник на мазнини (слънчогледово олио). 
Natural Trainer Sensitive Plus Adult също съдържа специални компоненти от естествен произход, които 
подпомагат храносмилането, като екстракт от ананас и корен от цикория. Освен това съдържа екстракт от 
маслинови листа, богат на антиоксиданти, Омега 6 мастни киселини и цинк, който помага за поддържане 
на кожната бариера.

Trainer Natural Sensitive Plus Adult:
-Мокра храна за възрастни кучета от средни и големи породи
-1 + 1 + 1 рецепта: формулирана с един източник на животински протеин, един източник на въглехидрати 
и един на растителни мазнини
-с компоненти от естествен произход
-без глутен
-със 100% натурален екстракт от ананас, ориз, пребиотици от екстракт от корен от цикория: подпомага 
храносмилането
-с екстракт от листа от маслина, богат на антиоксиданти, Омега 6 мастни киселини и цинк: помага за 
поддържане на кожната бариера
-пълноценна и балансирана: идеална за ежедневното хранене на възрастни кучета

NT Dog Sensitive Plus Medium&Maxi Adult with horse-rice-oil 400g – с конско, ориз и слънчогледово олио.
Пълноценна и балансирана храна за кучета над 1 година от средните и големите породи.

Аналитичен състав: влага 76%, сурови протеини 6,6%, сурови мазнини 4,5%, сурови фибри 0,8%, сурова 
пепел 2%, омега 6 1%.

Добавки: витамин A 4050 IU, витамин D3 240 IU, витамин E 18 mg, цинков сулфат монохидрат 82,2 mg (цинк 
30 mg), меден(II) сулфат пентахидрат 5,9 mg (мед 1,5 mg)., **Може да съдържа следи от други животни 
протеини.

Състав: конско 27%, ориз 7%, слънчогледово масло 2%, минерали, ферментирало оризово брашно, 
екстракт от сушени корени на цикория (източник на инулин)* 0,15%, екстракт от сушени стебла на ананас* 
0,1%, екстракт от сушени маслинови листа* 0,05%.
*Съставки от естествен произход.

925955 NT Sensitive Plus Adult Medium/Maxi Horse, Rice 400g 


