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Сред гамата на DOG CHOW® Вие може да откриете подходящата храна за Вашето куче, независимо от
неговата възраст, големина, порода и начин на живот. С шестте специални рецепти Вие може да сте сигурни,
че кучето Ви получава оптимално хранене и може да достигне предела на естествения си потенциал. DOG
CHOW® съдържа Naturium - специфична комбинация от фибри от естествени източници и натурален
пребиотик.
Вашето куче е изследовател, който се нуждае от огромно количество енергия, за да поддържа живо
любопитството си към външния свят. Поради това, DOG CHOW® е 100% пълноценна и вкусна храна, богата на
месо и с добавена цикория, която е естествен пребиотик и доказано подобрява храносмилането. Това става
благодарение на нарастването на количеството „добри" бактерии в червата.
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DOG CHOW Puppy доставя всички хранителни съставки, които са му необходими, за
да расте здраво, силно и готово за следващата си мисия. Подходяща е също и за
възрастни кучета от декоративни породи и бременни/кърмещи женски кучета.
ХРАНА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА - 100% пълноценно и балансирано хранене,
специално създадено за твоето куче.
ЗА ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ - С Naturium, специфична комбинация от фибри от
естествени източници и натурален пребиотик.
ЗА ПОДДЪРЖА ЕСТЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА - С антиоксиданти, които подпомагат
естествените защитни сили на организма.
ЗА ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА МОЗЪКА И ЗРЕНИЕТО - С DHA основна съставка за
подрастващи кучета.
ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ И КОСТИ - Основни витамини и минерали спомагат за изграждането
на здрави зъби и кости.
Съставки: Зърнени храни (44% пълнозърнести^), месо и месни субпродукти (16%*),
протеинови екстракти от зеленчуци, масла и мазнини, продукти от растителен
произход , зеленчуци^ (1.1% сушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков, 0.07%
изсушен спанак), минерали.
^Естествени съставки *еквивалент на 32% рехидратирано месо и месни субпродукти:
минимум 4% пиле.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit. A: 22 600; Vit. D3: 1 300; Vit E: 105 mg/kg: Fe
(E1):280; I (E2): 3.5; Cu (E4): 40; Mn (E5): 21; Zn (E6): 380; Se (E8): 0.50. С антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини: 28.0% Съдържание на мазнини: 14.0% Сурова пепел:
7.5% Хранителни влакнини: 2.5% DHA 0.05%
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DOG CHOW за кученца от едри породи е произведена с балансирано съчетание на важни
хранителни съставки, за да задоволи всички енергийни нужди за следващото приключение.
Подходяща е също за женски кучета от едри породи, които са бременни или кърмят.
ХРАНА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА - 100% пълноценно и балансирано хранене, специално
създадено за твоето куче.
ЗА ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ - С Naturium, специфична комбинация от фибри от естествени
източници и натурален пребиотик.
ЗА ПОДДЪРЖА ЕСТЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА - С антиоксиданти, които подпомагат естествените
защитни сили на организма.
ЗА ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА МОЗЪКА И ЗРЕНИЕТО - С DHA основна съставка за
подрастващи кучета.
ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ И КОСТИ - Основни витамини и минерали спомагат за изграждането на
здрави зъби и кости.
Съставки: Зърнени храни (47% пълнозърнести^), месо и месни субпродукти (16%*),
протеинови екстракти от зеленчуци, масла и мазнини, продукти от растителен произход ,
зеленчуци^ (1.1% сушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков, 0.07% изсушен спанак),
минерали.
^Естествени съставки *еквивалент на 32% рехидратирано месо и месни субпродукти:
минимум 4% пуйка.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit. A: 22 600; Vit. D3: 1 300; Vit E: 105 mg/kg: Fe (E1):280;
I (E2): 3.5; Cu (E4): 40; Mn (E5): 20; Zn (E6): 380; Se (E8): 0.50. С антиоксиданти. Аналитичен
състав: Протеини: 28.0% Съдържание на мазнини: 12.0% Сурова пепел: 7.5% Хранителни
влакнини: 2.5% DHA 0.05%
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DOG CHOW® Adult Active съдържа всички хранителни съставки, от които едно активно куче се
нуждае, за да бъде във форма, здраво и силно. Ако кучето прекарва целия ден в тичане, то се
нуждае от хранителни порции, които ще възстановят всички изразходвани калории.
ХРАНА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА
100% пълноценно и балансирано хранене, специално създадено за твоето куче.
ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ - С Naturium, специфична комбинация от фибри от естествени източници и
натурален пребиотик.
ЗА ЕНЕРГИЯ И АКТИВНОСТ - Високите нива на протеин и мазнини помагат за доставянето на
хранителните
вещества, от които се нуждаят активните кучета, за да възстановят запасите
си от енергия.
ЗА СИЛНИ МУСКУЛИ - Повишеното съдържание на аминокиселини за силни мускули и спомагат за
възстановяването им след активност.
ЗА ВЪРХОВНА КОНДИЦИЯ - С високи нива на антиоксиданти за да помогнат с напрегнатата
активност.
Съставки: Зърнени храни (46% пълнозърнести^), месо и месни субпродукти (16%*), протеинови
екстракти от зеленчуци, масла и мазнини, продукти от растителен произход , зеленчуци^ (1.1%
сушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков, 0.07% изсушен спанак), минерали.
^Естествени съставки *еквивалент на 32% рехидратирано месо и месни субпродукти: минимум 4%
пиле.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit. A: 24 150; Vit. D3: 1 400; Vit E: 115 mg/kg: Fe (E1):305; I (E2):
3.8; Cu (E4): 43; Mn (E5): 23; Zn (E6): 400; Se (E8): 0.53. С антиоксиданти. Аналитичен състав:
Протеини: 27.0% Съдържание на мазнини: 13.0% Сурова пепел: 8.0% Хранителни влакнини: 3.0%
DHA 0.05%
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Възрастното ви куче може би постоянно присяда да си почине, но въпреки това все още обича да
излиза навън и да изследва света. DOG CHOW® Mature Adult съдържа специално съчетание на
съставките, които са му необходими, за да бъде в перфектно състояние, днес и на следващия ден.
ХРАНА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА - 100% пълноценно и балансирано хранене, специално
създадено за твоето куче.
ЗА ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ - С Naturium, специфична комбинация от фибри от естествени
източници и
натурален пребиотик.
ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ - С антиоксиданти, които подпомагат естествените защитни сили на организма.
ЗА ПОДДЪРЖА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО - Съдържа по-малко мазнини (в сравнение с Adult продукта) за
поддържане на
здравословно телесно тегло.
ЗА ЧРЕВНО ЗДРАВЕ - Съдържа цикория, която е естествен източник на пребиотик и помага за
подобряване качеството на изпражненията и чревния транзит.
Съставки: Зърнени храни (58% пълнозърнести^), месо и месни субпродукти (16%*), протеинови
екстракти от зеленчуци, масла и мазнини, продукти от растителен произход , зеленчуци^ (1.1%
сушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков, 0.07% изсушен спанак), минерали.
^Естествени съставки *еквивалент на 32% рехидратирано месо и месни субпродукти: минимум 4%
пиле.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit. A: 18 200; Vit. D3: 1 060; Vit E: 85 mg/kg: Fe (E1):230; I (E2):
2.8; Cu (E4): 33; Mn (E5): 17; Zn (E6): 305; Se (E8): 0.40. С антиоксиданти. Аналитичен състав:
Протеини: 23.0% Съдържание на мазнини: 10.0% Сурова пепел: 8.0% Хранителни влакнини: 3.0%
Омега-6 мастни киселини: 1.8%
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DOG CHOW® Adult Sensitive е произведена специално за кучета с малко по-деликатен стомах ,
подпомагайки поддържането на всекидневно добро храносмилане.

ХРАНА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА - 100% пълноценно и балансирано хранене, специално
създадено за твоето куче.
ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ - С Naturium, специфична комбинация от фибри от естествени източници и
натурален пребиотик.
ЧУВСТВИТЕЛНО ХРАНОСМИЛАНЕ - Сьомгата предоставя висококачествен протеин за кучета с
деликатно
храносмилане.
ЗДРАВА КОЖА И ЛЪСКАВА КОЗИНА - С витамини, цинк и омега 3 и 6 Мастните киселини са важни за
предотвратяване на евентуалните кожни раздразнения.
ЗДРАВИ ЗЪБИ И КОСТИ - С антиоксиданти, които подпомагат естествените защитни сили на
организма.
Съставки: Зърнени храни (63% пълнозърнести^), месо и месни субпродукти, протеинови екстракти
от зеленчуци, масла и мазнини, риба и рибни субпродукти (1.8%), продукти от растителен произход
, зеленчуци^ (1.1% сушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков, 0.07% изсушен спанак),
минерали.
^Естествени съставки *еквивалент на 4% рехидратирана риба и рибни субпродукти: еквивалент на
4% сьомга.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit. A: 20 300; Vit. D3: 1 180; Vit E: 96 mg/kg: Fe (E1):250; I (E2):
3.2; Cu (E4): 36; Mn (E5): 19; Zn (E6): 340; Se (E8): 0.45. С антиоксиданти. Аналитичен състав:
Протеини: 23.0% Съдържание на мазнини: 10.0% Сурова пепел: 8.0% Хранителни влакнини: 3.0%
Омега-3 мастни киселини: 0.2% Омега-6 мастни киселини: 1.4%
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Когато кучето ви порасне, то ще търси още повече приключения. DOG CHOW®Adult е
произведена, за да задоволи неговите променящи се енергийни нужди, запазвайки го
здраво и готово за всякакви предизвикателства. Специален хранителен профил, който го
поддържа пълно с енергия.
ХРАНА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА - 100% пълноценно и балансирано хранене, специално
създадено за твоето куче.
ЗА ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ - С Naturium, специфична комбинация от фибри от естествени
източници и
натурален пребиотик.
ЗА ПОДКРЕПЯ СИЛНИ МУСКУЛИТЕ - С протеин за изграждането и развитието на силни
мускули.
ЗА ЗДРАВА КОЖА И ЛЪСКАВА КОЗИНА - С витамини, цинк и Омега 3&6 мастни киселини.
ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ И КОСТИ - Основни витамини и минерали поддържат здрави зъбите и
костите.

Съставки: Зърнени храни (50% пълнозърнести^), месо и месни субпродукти (16%*),
протеинови екстракти от зеленчуци, масла и мазнини, продукти от растителен произход ,
зеленчуци^ (1.1% сушен корен от цикория, 0.07% изсушен морков, 0.07% изсушен спанак),
минерали.
^Естествени съставки *еквивалент на 32% рехидратирано месо и месни субпродукти:
минимум 4% пиле.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit. A: 21 000; Vit. D3: 1 200; Vit E: 100 mg/kg: Fe (E1):260;
I (E2): 3.3; Cu (E4): 38; Mn (E5): 20; Zn (E6): 350; Se (E8): 0.45. С антиоксиданти. Аналитичен
състав: Протеини: 25.0% Съдържание на мазнини: 12.0% Сурова пепел: 8.0% Хранителни
влакнини: 3.0% Омега-3 мастни киселини: 0.15% Омега-6 мастни киселини: 1.8%
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