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PURINA® Darling®: направена с любов за Вашето куче! 

Открийте PURINA® Darling®, рецепти, направени с любов специално за Вашето куче! Всяка

вкусна рецепта е направена с внимателно подбрани съставки и е 100% пълноценна и

балансирана, с витамини и минерали, за да осигури всички хранителни съставки, от които се

нуждае Вашето куче. Пълноценна храна за кучета в зряла възраст 100% пълноценна и

балансирана храна Витамини и минерали да осигурят хранителните вещества, нужни на

тялото.
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PURINA® Darling®: направена с любов за Вашето куче!
PURINA® Darling®, рецепти, направени с любов специално за Вашето куче! 
Всяка вкусна рецепта е направена с внимателно подбрани съставки и е 
100% пълноценна и балансирана, с витамини и минерали, за да осигури
всички хранителни съставки, от които се нуждае Вашето куче.
Съставки: Зърнени храни, месо и месни субпродукти (12%*), продукти с 
растителен произход (каша от цвекло на прах 2,5%), масла и мазнини, 
протеинови екстракти от зеленчуци, минерали и зеленчуци (0.08% 
изсушен грах, еквивалент на 0.5% зеленчуци). *еквивалентно на 24% 
рехидратирани месо и животински субпродукти с минимум 4% говеждо
месо. Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit A: 16 700; Vit D3: 975; 
mg/kg:Vit C: 140; Железен сулфат монохидрат: (Fe: 68); Калциев йодат
анхидрид: (I: 1.7); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 7.6); Манганов сулфат
монохидрат: (Mn: 5.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 100); Натриев 
селенит: (Se: 0.15). Оцветители** и  антиоксиданти. **без добавени
изкуствени оцветители.
Аналитичен състав: Протеини 17.0%; Съдържание на мазнини 8.0%; Сурова 
пепел 8.0%; Хранителни влакнини: 3.0%.
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Darling® e пълноценна храна за кучета в зряла възраст със страхотен вкус, 
благодарение на внимателно подбрани съставки, витамини и минерали, за 
да осигурят всички необходими хранителни вещества и Омега 3 за лъскава и 
здрава козина. И е без добавени изкуствени оцветители. Darling - Направена с 
любов.
Съставки: Зърнени култури, Месо и месни субпродукти (12%*), Продукти с 
растителен произход (каша от цвекло на прах 2.5%), Масла и мазнини, 
Протеинови екстракти от зеленчуци, Минерали, Зеленчуци (0.08% изсушен
морков, еквивалент на 0.5% зеленчуци).
* еквивалентно на 24% рехидратирано месо и месни субпродукти, с мин. 4% 
домашни птиче.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 16 700; Vit D3: 975; mg/kg: 
Железен сулфат монохидрат: (Fe: 68); Калциев йодат анхидрид: (I: 1.7); 
Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 5.2); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 100); 
Натриев селенит: (Se: 0.15); mk/kg: Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 7.6).
Оцветители**и антиоксиданти **без добавен изкуствени оцветители.
Аналитични съставки: Протеини: 17%, Съдържание на мазнини: 8%, Сурова 
пепел: 8%, Хранителни влакнини: 3%.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Препоръчителните
дневни дажби трябва да се съобразяват с климатичните условия, нивата на 
активност на кучето и неговото физическо състояние.
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Darling® e вкусно и 100% пълноценно хранене за кученца над 6 седмици за 
здравословен и радостен старт. С минерали и Витамин D за здрави кости и зъби и без 
добавени изкуствени оцветители. Darling - Направена с любов.

Съставки: Зърнени култури, Месо и месни субпродукти (20%*), Масла и мазнини, 
Продукти с растителен произход, Протеинови екстракти от зеленчуци, Минерали, 
Зеленчуци.
* еквивалентно на 40% рехидратирано месо и месни субпродукти с мин. 4% пиле.

Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 20 150; Vit D3: 1 116; Vit E: 95;  mg/kg: 
Железен сулфат монохидрат: (Fe: 83); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.0); Меден сулфат
пентахидрат: (Cu: 9.3); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 6.3); Цинков сулфат
монохидрат: (Zn: 123); Натриев селенит: (Se: 0.2). Оцветители ** и антиоксиданти ** без 
добавени изкуствени оцветители.

Аналитични съставки: Протеини: 23%, Съдържание на мазнини: 12%, Сурова пепел: 8%, 
Хранителни влакнини: 2.5%.

за хранене: Хранене кученца под 3-месечна възраст 3-4 дневно хранене на навлажнена
храна. След навършване на 3 месеца, постепенно намалявайте навлажняването и 
хранете по 3 пъти на ден. Между 6 и 18 месеца осигурявайте по 2 хранения на ден. 
Премахнете храната, след като вашето кученце е приключило да яде. Винаги
осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Всяко куче е различно в зависимост от 
нивата му на активност и телесното му състояние и количествата храна и/или времето за 
хранене трябва да се съобразяват с това.


