
Natural Trainer Medium Adult with Beef & Rice е суха храна, приготвена с компоненти от естествен произход, 
способна да задоволи специфичните хранителни нужди на средно големи кучета (от 12 месеца до 7 
години). 

Гранулите Natural Trainer Medium съдържат специални компоненти от естествен произход, които 
поддържат ежедневното общо благосъстояние на вашето куче:
-с екстракт от цикория: за насърчаване на храненето и правилното развитие на чревната микрофлора
-с водорасли спирулина: за поддържане на жизнеността на тялото

Natural Trainer Medium Adult с говеждо и ориз:
-Пълноценна суха храна за средно големи кучета от 12 месеца до 7 годишна възраст
-размер на гранулата, подходящ за възрастни кучета със среден размер
-с компоненти от естествен произход
-с прясно италианско месо
-с растителни фибри и FOS и MOS пребиотици за добро храносмилане
-с екстракт от корен от цикория за правилното развитие на чревната микрофлора
-с водорасли спирулина за поддържане на жизнеността на тялото
-формула за грижа за ставите: биоактивните пептиди на колагена благоприятстват поддържането на 
правилната функция на ставите
-без оцветители и консерванти

Аналитичен състав: суров протеин 26%, сурови мазнини 16%, сурови фибри 2,5%, сурова пепел 6,5%, 
Омега 3 0,75%, Омега 6 3%

Добавки: витамин А 26 000 IU, витамин D3 1350 IU, витамин Е 355 mg, меден(II) сулфат пентахидрат 49,13 
mg (мед 12,5 mg), железен(II) карбонат 310,5 mg (желязо 150 mg), гранулиран хидрокален гранулат с 
покритие и хидр. 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). Mg

Състав: дехидратирани пилешки и пуешки протеини, царевица, царевично брашно "�oretto", прясно пиле, 
ориз 10%, мазнини от животински произход, телешко 4%, хидролизирани животински протеини, ленено 
семе*, пулп от цвекло* 2,3%, дехидратирано говеждо масло, протеини от телешко месо автолизат от 
дрожди 0,75% , екстракт от изсушен корен на цикория (източник на инулин)* 0,7%, минерали, 
лигноцелулоза, сушена ябълка на прах* 0,15%, прахообразен лимонов концентрат* 0,1% , спирулина 
(Arthrospira platensis1%.) 
 * Съставки от доказано естествен произход.

926017 NT Medium Adult Beef, Rice 12kg 


