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В продължение на повече от 90 години учените на PURINA® са
изследвали иновативни начини за подобряване живота на котките
и кучетата чрез доброто хранене. Purina® PRO PLAN® гамата е
създадена, така че последните Purina® проучвания да бъдат
приложени за създаването на най-висок клас асортимент от
храни, достъпен за всички.
Тъй като вярваме, че добрата храна е отправна точка за добро
здраве, всяка храна на PURINA® гарантира 100% от необходимите
хранителни вещества. С нашите храни PURINA® PRO
PLAN® стигнахме още по-далеч.
За да приспособим нивата на специфични хранителни вещества и
да задоволим точните нужди на различните домашни любимци
на всеки етап от техния живот, храните на PURINA® PRO
PLAN® осигуряват оптимално хранене - тъй като дават възможност
на собствениците на домашни любимци здравословни ползи,
които ще поддържат дългосрочното им добро състояние.
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Всяка храна в серията на PURINA® PRO PLAN® OPTINUTRITION осигурява специфични ползи за здравето
на кучета, съобразени с размера им и възрастта. Постигаме това чрез подобряване на всяка храна със
специалната формула от хранителни вещества OPTI.
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PURINA® Pro Plan® Small & Mini Puppy с OPTISTART® и Коластра, богата
на Пиле суха храна за малки кученца до 1 година е пълноценна храна,
която съдържа формула от специални хранителни съставки.
Подходяща за кученца от дребни и мини породи.
С добавената съставка Коластра, първото майчино мляко, OPTISTART®
подсилва естествените защити на кучецата от дребни и мини породи,
помагайки им да се борят с всекидневните предизвикателства и да
изгграждат силна имунна система, която да поддържа здравето им в
дългосрочен план. Тази суха храна за малки кученца съдържа лесно
усвоими съставки и баланс от хранителни вещества. OPTISTART®
съдържа хранителни съставки с научно доказани ползи за
храносмилането на малките кученца и предпазва от стомашни
разстройства чрез повишаване на разнообразието и устойчивостта на
чревната микрофлора. Освен това съдържа необходимото количество
калций, фосфор и Витамин D, за да осигури нормалното развитие на
ставите. Продуктът подпомага визуалното и мозъчно развитие, както и
доброто качество на изпражненията в периода на захранване.
Състав: Пиле (20%), дехидратиран птичи протеин, пшеница, животинска
мазнина, соево брашно, ориз (7%), царевично глутеново брашно, каша
от цвекло на прах, царевица, пшенично глутеново брашно, минерали,
яйчен прах, рибено масло, хидролизат, коластра на прах (0.1%).
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PURINA® Pro Plan® Medium Puppy с OPTISTART® и Коластра, богата на
Пиле суха храна за малки кученца до 1 година е пълноценна храна,
която съдържа формула от специални хранителни съставки.
Подходяща за кученца от средни породи.
С добавената съставка Коластра, първото майчино мляко, OPTISTART®
подсилва естествените защити на кучецата от дребни и мини породи,
помагайки им да се борят с всекидневните предизвикателства и да
изгграждат силна имунна система, която да поддържа здравето им в
дългосрочен план. PURINA® Pro Plan® OPTISTART® с Коластра засилва
имунния отговор с до 50%. След проведено проучване от PURINA® е
установено, че кученца, които приемат храна допълнена с животинска
коластра, показват 50% по-ефикасен отговор към CDV ваксината в
сравнение с контролна група. Добавянето на коластра и Salibra 70 помага
за поддържането на много по-високи нива на антитела в организма на
кученцата, в сравнение с тези, в чийто храна липсва добавена коластра.
Състав: Пиле (20%), дехидратиран птичи протеин, пшеница, соево
брашно, животинска мазнина, ориз (8%), царевица, храносмилателен
ензим, каша от цвекло на прах, царевично глутеново брашно, минерали,
яйчен прах, рибено масло, коластра на прах (0.1%).
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PURINA® PRO PLAN® DOG Large Athletic Puppy с OPTISTART® е създадена
за малки кученца до 1 година от едри породи, които имат атлетична
физика.Тази храна разработена от ветеринарни експерти ще му помогне
да посрещне всекидневните предизвикателства като му осигури
хранителните вещества, от които има нужда. Поддържа здрави ставите,
подпомага дългосрочно здравето и подсилва имунната му система.
Храната е специално разработена за цялостна защита на зъбите и
съдържа хранителни вещества специално избрани за този размер и
възраст на кученцето. Съдържа висококачествени парчета пиле.
PURINA® Pro Plan® OPTISTART® с Коластра засилва имунния отговор с до
50%. След проведено проучване от PURINA® е установено, че кученца,
които приемат храна допълнена с животинска коластра, показват 50%
по-ефикасен отговор към CDV ваксината в сравнение с контролна група.
Добавянето на коластра и Salibra 70 помага за поддържането на много
по-високи нива на антитела в организма на кученцата, в сравнение с
тези, в чийто храна липсва добавена коластра.

Състав: Пиле (19%), пшеница, дехидратиран птичи протеин, ориз (9%),
соево брашно, животинска мазнина, хидролизат, царевично глутен
брашно, пшеничен глутен брашно, царевица, каша от цвекло на прах,
минерали, яйчен прах, рибено масло, коластра на прах (0.1%).
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PURINA® Pro Plan® Small & Mini Adult with OPTIBALANCE™ е
пълноценна суха храна за кучета от дребни и мини породи, която
съдържа комбинация от съставки, които поддържат здрави ставите
за активен начин на живот. Специално адаптираната концентрация
от хранителни вещества подпомага по-бързия метаболизъм при
кучетата от дребни породи. нашата специялно разработена
формула поддържа здраво сърцето и зъбите.
OPTIBALANCE™ е комбинация от специално селектирани хранителни
вещества в подходящи нива за кучета в зряла от дребни породи.
Тази суха храна за кучета е специално формулирана, така че кучето
ти да усвоява необходимите му вещества за поддържането му във
върхова форма. OPTIBALANCE™ е направена от висококачествени
парчета пиле и включва Витамин D и други основни вещества за
поддържането му в добро здраве.

Състав: Пиле (20%), пшеница, дехидратиран птичи протеин,
царевица, ориз (7%), животинска мазнина, соево брашно, каша от
цвекло на прах, царевично глутеново брашно, пшенично глутеново
брашно, минерали, яйчен прах, рибено масло, хидролизат, мая.
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Някои кучета са по-предразположени към сърбеж и чесане, отколкото
други, и имат пърхот.
PURINA® PRO PLAN® Dog Medium Puppy Sensitive Skin с OPTIDERMA®
намалява кожния дискомфорт свързан с чувствителност към храната
благодарение на избраните източници на протеин (повече от 90%
идващ от сьомга) и включването на съставки насочени към
подобряване на кожата като Цинк, незаменими мастни киселини и
Витамин A, E,B. Тази суха храна съдържа избрани източници на протеин
като сьомга за да намали възможния кожен дискомфорт при
чувствителни кучета. Балансираните минерали, Витамин D и
хрупкавата текстура на гранулите спомагат за здравето на зъбите и
венците. OPTIDERMA® съдържа специфично подбран и балансиран
комплекс от хранителни съставки, които доказано се грижат за здравата
кожа на твоето куче. Съставките целенасочено осигуряват здрава
козина, докато избраните източници на протеин помагат да се
редуцира кожния дискомфорт, който се свързва с чувствителност към
храна.
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Състав:Сьомга* (20%), ориз* (18%), царевично глутеново брашно*,
дехидратиран протеин от сьомга*, царевица, животинска мазнина,
соево брашно*, каша от цвекло на прах*, царевично нишесте,
минерали, целулоза, соево масло, царевично едро смляно брашно,
хидролизат, моя*, яйчен прах*, рибено масло. *Източници на протеини
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PURINA® PRO PLAN® Medium Adult с OPTIDERMA е пълноценна храна за
кучета в зряла възраст с чувствителна кожа. Ако вашето куче от средна
порода има чувствителна кожа, тази пълноценна храна е специално
формулирана да се погрижи за неговите нужди и да се насочи към неговата
чувствителност.
OPTIDERMA® е комбинация от хранителни вещества, които са насочени към
здравето на кожата, като подкрепят тяхната естествено здрава козина. Също
така съдържа избрани източници на протеин, които ще помогнат за
намаляване на кожния дискомфорт, причинен от чувствителност към храната.
Тази пълноценна суха храна за кучета е богата на сьомга и съдържа всички
основни хранителни съставки, от които вашето куче се нуждае за здрав и
активен начин на живот. Също така поддържа ставите здрави. Помогнете му
да преодолее ежедневните препятствия и предизвикателства на
чувствителната кожа с PURINA® PRO PLAN® DOG Medium adult с OPTIDERMA®.
Състав: Сьомга* (17%), ориз* (16%), царевично глутеново брашно*,
дехидратиран протеин от сьомга*, царевично нишесте, царевица, соево
брашно*, животинска мазнина, минерали, каша от цвекло на прах*, целулоза,
яйчен прах*, соево масло, хидролизат, рибено масло.* Източници на
протеини
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Специално формулирана от нашите ветеринарни специалисти, PURINA
PRO PLAN® с OPTIDERMA® осигурява висококачествено хранене, което
поддържа чувствителната кожа на кучетата над 7 години. Формулата
OPTIDERMA® включва специфична комбинация от хранителни вещества,
които са насочени към подобряване на състоянието на кожата и красивата
козина чрез селектирани източници на протеин.
OPTIDERMA® съдържа специфично подбран и балансиран комплекс от
хранителни съставки, които доказано се грижат за здравата кожа на вашето
куче. Съставките целенасочено се грижат за здравата козина, докато
избраните източници на протеин помагат да се редуцира кожния
дискомфорт, който се свързва с чувствителност към храна.
Състав: Състав: Сьомга* (17%), ориз* (16%), царевично глутеново брашно*,
дехидратиран протеин от сьомга*, царевично нишесте, царевица, соево
брашно*, животинска мазнина, минерали, каша от цвекло на прах*,
целулоза, яйчен прах*, соево масло, хидролизат, рибено масло.* Източници
на протеини
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Някои кучета са по-предразположени към сърбеж и чесане, отколкото
други, и имат пърхот. Специално формулирана от нашите
ветеринарни специалисти, PURINA PRO PLAN® с OPTIDERMA®
осигурява висококачествено хранене, което поддържа чувствителната
кожа на кучетата едри и атлетични породи. Формулата OPTIDERMA®
включва специфична комбинация от хранителни вещества, които са
насочени към подобряване на състоянието на кожата и красивата
козина чрез селектирани източници на протеин.
OPTIDERMA® съдържа специфично подбран и балансиран комплекс
от хранителни съставки, които доказано се грижат за здравата кожа на
вашето куче. Съставките целенасочено се грижат за здравата козина,
докато избраните източници на протеин помагат да се редуцира
кожния дискомфорт, който се свързва с чувствителност към храна.
Състав: Сьомга* (17%), Ориз* (14%), дехидратиран протеин от сьомга,
царевично глутеново брашно, царевица, животинска мазнина, соево
брашно, каша от цвекло на прах, царевичен грис, хидролизат,
царевично нишесте, целулоза, яйчен прах, соево олио, рибено масло.
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PURINA® PRO PLAN® Sensitive Digestion с агне съдържа OPTIDIGEST®,
балансирани хранителни съставки, в точните пропорции за кучета в зряла
възраст от средни породи с чувствително храносмилане.
Ако твоето куче има чувствително храносмилане, опитайте тази вкусна
храна за кучета, която ще се погрижи за неговото здраве. Пребиотика в
OPTIDIGEST® доказано подобрява баланса на чревната микрофлора, една от
най-често срещаните причини за чувствителното храносмилане при
кучетата. Също така подобрява фекалната консистенция и специално
формулирана за размера и възрастта на кучето.
OPTIDIGEST® подобрява чревната микрофлора благодарение на натуралния
източник на пребиотик (научно доказано повишава бифидобактериите за
по-добър баланс). Тази суха храна е внимателно приготвена и съдържа
висококачествени парченца агнешко, на които кучето ще се наслаждава.
Рецептата съдържа всички хранителни съставки, от които твоето куче се
нуждае за всекидневно здраве, като му помага от ден на ден да се радва на
активен и балансиран начин на живот.
Състав: Агнешко (19%), царевица, дехидратиран птичи протеин, царевичен
грис, ориз (8%), животинска мазнина, каша от цвекло на прах, соево
брашно, хидролизат, царевично глутеново брашно, яйчен прах, минерали,
рибено масло.
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PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Digestion с агне съдържа
OPTIDIGEST®, балансирани хранителни съставки, в точните пропорции за
кучета в зряла възраст от средни породи с чувствително храносмилане.
Ако твоето куче има чувствително храносмилане, опитай тази вкусна храна за
кучета, която ще се погрижи за неговото здраве. Пребиотика в OPTIDIGEST®
доказано подобрява баланса на чревната микрофлора, една от най-често
срещаните причини за чувствителното храносмилане при кучетата.
Също така подобрява фекалната консистенция и специално формулирана за
размера и възрастта на кучето.
OPTIDIGEST® подобрява чревната микрофлора благодарение на натуралния
източник на пребиотик (научно доказано повишава бифидобактериите за подобър баланс). Тази суха храна е внимателно приготвена и съдържа
висококачествени парченца агнешко, на които твоето куче ще се наслаждава.
Рецептата съдържа всички хранителни съставки, от които то се нуждае за
всекидневно здраве, като му помага от ден на ден да се радва на активен и
балансиран начин на живот.
Състав: Агнешко (19%), царевица, дехидратиран птичи протеин, царевичен
грис, ориз (8%), животинска мазнина, каша от цвекло на прах, соево брашно,
хидролизат, царевично глутеново брашно, яйчен прах, минерали, рибено
масло.
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Ако твоето куче има чувствителен стомах, помогни му да се наслаждава на
храненето с храна специално създадена за неговото храносмилане и размер.
PURINA® PRO PLAN® Sensitive Digestion с агне съдържа OPTIDIGEST®,
балансирани хранителни съставки, в точните пропорции за кучета в зряла
възраст от едри и атлетични породи с чувствително храносмилане. Ако твоето
куче има чувствително храносмилане, опитайте тази вкусна храна за кучета,
която ще се погрижи за неговото здраве.
Пребиотика в OPTIDIGEST® доказано подобрява баланса на чревната
микрофлора, една от най-често срещаните причини за чувствителното
храносмилане при кучетата. Също така подобрява фекалната консистенция и
специално формулирана за размера и възрастта на кучето. OPTIDIGEST®
подобрява чревната микрофлора благодарение на натуралния източник на
пребиотик (научно доказано повишава бифидобактериите за по-добър баланс).
Тази суха храна е внимателно приготвена и съдържа висококачествени парченца
агнешко, на които кучето ще се наслаждава. Рецептата съдържа всички
хранителни съставки, от които твоето куче се нуждае за всекидневно здраве,
като му помага от ден на ден да се радва на активен и балансиран начин на
живот.
Състав: Агнешко (19%), царевица, дехидратиран птичи протеин, ориз (8%),
животинска мазнина, царевичен грис, каша от цвекло на прах, соево брашно,
царевично глутеново брашно, хидролизат, яйчен прах, минерали, рибено масло.
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PURINA® Pro Plan® Small & Mini Adult с OPTIBALANCE™ е пълноценна суха
храна за кучета от дребни и мини породи, която съдържа комбинация от
съставки, които поддържат здрави ставите за активен начин на живот.
Специално адаптираната концентрация от хранителни вещества подпомага
по-бързия метаболизъм при кучетата от дребни породи. Нашата специално
разработена формула поддържа здраво сърцето и зъбите.

OPTIBALANCE™ е комбинация от специално селектирани хранителни
вещества в подходящи нива за кучета в зряла от дребни породи. Тази суха
храна за кучета е специално формулирана, така че кучето ти да усвоява
необходимите му вещества за поддържането му във върхова форма.
OPTIBALANCE™ е направена то качествени парчета пиле и включва Витамин
D и други основни вещества за поддържането му в добро здраве.
Състав: Пиле (20%), пшеница, дехидратиран птичи протеин, царевица, ориз
(7%), животинска мазнина, соево брашно, каша от цвекло на прах,
царевично глутеново брашно, пшенично глутеново брашно, минерали,
яйчен прах, рибено масло, хидролизат, мая.
Highly Confidential
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PURINA® PRO PLAN® DOG Medium Adult с OPTIBALANCE™ е пълноценна
храна, направена за нуждите на кучета от средни породи. Храната е
богата на пилешко и е специално формулирана за да се справи с всички
хранителни нужди като част от здравословния начин на живот.
OPTIBALANCE™ е комбинация от специфични хранителни вещества, които
са балансирани при подходящите нива, за да запазят кучето ви здраво.
Специално формулирана за цялостна защита на зъбите. Поддържа ставите
здрави за активен начин на живот и също помага за поддържане на
блестяща козина от корена до върха.
Богата на пилешко, PURINA® PRO PLAN® DOG Medium Adult с
OPTIBALANCE™ гарантира, че вашето куче получава цялото хранене, от
което се нуждае по време на хранене, така че той може да живее живота в
пълна степен.
Състав: Състав: Пиле (20%), пшеница, дехидратиран птичи протеин,
царевица, ориз (7%), животинска мазнина, каша от цвекло на прах, соево
рашно, храносмилателен ензим, царевично глутеново брашно, минерали,
яйчен прах, рибено масло.
Highly Confidential
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Pro Plan® Duo Delice е комбинация от хрупкави гранули и фино нарязани
месни късчета, които осигуряват 100% балансирано хранене с
подходящо съотношение на хранителните вещества и подпомага
цялостното здравословно състояние на Вашия домашен любимец.
Съставки: Пиле (17%), пшеница, дехидратиран птичи протеин, царевица,
животинска мазнина, царевично глутеново брашно, каша от цвекло на
прах, ориз (4%), хидролизат, минерали, пропилен гликол, рибено масло,
яйчен прах, малцово брашно
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 33 000; Vit. D3: 1100; Vit. E:
550; mg/kg: Vit. C: 140; Железен сулфат монохидрат: 230; Калциев йодат
анхидрид: 3,0; Меден сулфат пентахидрат: 47; Манганов сулфат
монохидрат: 110; Цинков сулфат монохидрат: 400; Натриев селенит:
0.28.
Технологични добавки: Екстракти от токоферол от растителни масла: 47
mg/kg
Аналитични съставки: Протеин: 28.0%, Съдържание на мазнини: 17,0%,
Сурова пепел: 7,5%, Хранителни влакнини: 2,0%.
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Pro Plan® Duo Delice е комбинация от хрупкави гранули и фино нарязани
месни късчета, които осигуряват 100% балансирано хранене с подходящо
съотношение на хранителните вещества и подпомага цялостното
здравословно състояние на Вашия домашен любимец.
Съставки: Говеждо (17%), дехидратиран птичи протеин, пшеница, царевица,
животинска мазнина, царевично глутеново брашно, каша от цвекло на прах,
ориз (4%), царевично едро смляно брашно, хидролизат, минерали,
пропилен гликол, яйчен прах, рибено масло, малцово брашно.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 33 000; Vit. D3: 1100; Vit. E: 550;
mg/kg: Vit. C: 140; Железен сулфат монохидрат: 237; Калциев йодат
анхидрид: 3,0; Меден сулфат пентахидрат: 47; Манганов сулфат
монохидрат: 110; Цинков сулфат монохидрат: 400; Натриев селенит: 0.28.
Технологични добавки: Екстракти от токоферол от растителни масла: 55
mg/kg.
Аналитични съставки: Протеин: 28.0%, Съдържание на мазнини: 17,0%,
Сурова пепел: 7,5%, Хранителни влакнини: 2,0%

Highly Confidential
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Pro Plan® Duo Delice е комбинация от хрупкави гранули и фино
нарязани месни късчета, които осигуряват 100% балансирано
хранене с подходящо съотношение на хранителните вещества и
подпомага цялостното здравословно състояние на Вашия домашен
любимец.
Съставки: Пиле (17%), пшеница, царевица, дехидратиран птичи
протеин, царевично глутеново брашно, животинска мазнина, каша
от цвекло на прах, ориз (4%), хидролизат, минерали, царевично
едро смляно брашно, пропилен гликол, яйчен прах, рибено масло,
малцово брашно.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 33 000; Vit. D3: 1000; Vit.
E: 550; mg/kg: Vit. C: 140; Железен сулфат монохидрат: 230; Калциев
йодат анхидрид: 3.0; Меден сулфат пентахидрат: 47; Манганов
сулфат монохидрат: 110; Цинков сулфат монохидрат: 390; Натриев
селенит: 0.27.
Технологични добавки: Екстракти от токоферол от растителни
масла: 43 mg/kg
Аналитични съставки: Протеин: 26.0%, Съдържание на мазнини:
16,0%, Сурова пепел: 7,5%, Хранителни влакнини: 2,0%
Highly Confidential
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Pro Plan® Duo Delice е комбинация от хрупкави гранули и фино
нарязани месни късчета, които осигуряват 100% балансирано
хранене с подходящо съотношение на хранителните вещества и
подпомага цялостното здравословно състояние на Вашия
домашен любимец.
Съставки: Говеждо (17%), пшеница, дехидратиран птичи протеин,
царевица, животинска мазнина, царевично едро смляно брашно,
царевично глутеново брашно, ориз (4%), каша от цвекло на прах,
минерали, хидролизат, пропилен гликол, яйчен прах, рибено
масло, малцово брашно.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit. A: 33 000; Vit. D3: 1000;
Vit. E: 550 mg/kg: Vit. C: 140; Железен сулфат монохидрат: 240;
Калциев йодат анхидрид: 3,0; Меден сулфат пентахидрат: 48;
Манганов сулфат монохидрат: 110; Цинков сулфат монохидрат:
400; Натриев селенит: 0.28.
Технологични добавки: Екстракти от токоферол от растителни
масла: 51 mg/kg.
Аналитични съставки: Протеин: 26.0%, Съдържание на мазнини:
16,0%, Сурова пепел: 7,5%, Хранителни влакнини: 2,5%
Highly Confidential
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ОТКРИЙ РАЗЛИКАТА, КОЯТО ПРАВИ ХРАНЕНЕТО
Вдъхновени от природата, продуктите PURINA® PRO PLAN® NATURE ELEMENTS предлага иновативно
хранене с добавени полезни масла, водорасли и зеленчуци. Науката и природата се обединиха, за
да дадат доказани ползи за здравето на твоя домашен любимец на всеки етап от неговия живот.
Highly Confidential
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PURINA® PRO PLAN® BALANCED START Small & Mini Puppy, с богато
съдържание на агне, със спанак и рибено масло
Пълноценна суха храна за бебета кученца от дребни породи, която
спомага за поддържането на балансиран растеж. Формулата Nature
Elements е с богато съдържание на агне със спанак и рибено масло.
Ползите от природата в революционно хранене за твоето бебе
кученце. За да спомогне за балансирания му растеж, формулата Nature
Elements съдържа спанак. Формулата включва и Коластра, съставка в
майчиното мляко и доказано поддържа силните естествени защитни
сили за борба срещу ежедневните предизвикателства. Тази храна
съдържа богата комбинация от основни хранителни вещества за
подпомагане на развитието на здрави кости и зъби - както и рибено
масло, чрез което се доставя докозахексаенова киселина, основна
мастна киселина, която подпомага развитието на мозъка.
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PURINA® PRO PLAN® BALANCED START Medium & Large Puppy, с
богато съдържание на агне, със спанак и рибено масло
Пълноценна суха храна за средни и големи по размер кученца, която
спомага за поддържането на балансиран растеж. Формулата Nature
Elements е с богато съдържание на агнешко със спанак и рибено
масло.
Ползите от природата в революционно хранене за твоето кученце. За
да спомогне за балансирания му растеж, формулата Nature Elements
съдържа спанак. Формулата включва и Коластра, съставка в
майчиното мляко и доказано поддържа силните естествени защитни
сили за борба срещу ежедневните предизвикателства. Тази храна
съдържа богата комбинация от основни хранителни вещества за
подпомагане на развитието на здрави кости и зъби - както и рибено
масло, чрез което се доставя докозахексаенова киселина, основна
мастна киселина, която подпомага развитието на мозъка.
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PURINA® PRO PLAN® DERMA CARE Small & Mini Adult, с богато съдържание
на сьомга с ленено масло
Пълноценна суха храна за кучета в зряла възраст от дребни породи, която
спомага за поддържането на здрава кожа и блестяща козина. Формула
Nature Elements, с богато съдържание на сьомга с ленено масло.
Тази формула Nature Elements съдържа ленено масло, известно със
способността си да подхранва кожата и козината. Както и специална
комбинация от полезни за кожата хранителни вещества като витамини В и
цинк. Тази храна спомага и за повишаване на поносимостта към храната,
защото повече от 80 % от животинските протеини в нея идват от сьомгата. В
същото време високите равнища на мастни киселини спомагат за блестяща
козина.
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PURINA® PRO PLAN® DERMA CARE Medium & Large Adult , с богато
съдържание на сьомга с ленено масло
Пълноценна суха храна за възрастни кучета от средни и едри породи,
която спомага за поддържането на здрава кожа и блестяща козина.
Формула Nature Elements, с богато съдържание на сьомга с ленено
масло.
Тази формула Nature Elements съдържа ленено масло, известно със
способността си да подхранва кожата и козината. Както и специална
комбинация от полезни за кожата хранителни вещества като
витамини В и цинк. Тази храна спомага и за повишаване на
поносимостта към храната, защото повече от 80 % от животинските
протеини в нея идват от сьомгата. В същото време високите равнища
на мастни киселини спомагат за блестяща козина.
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PURINA® PRO PLAN® REGULAR DEFENCE Small & Mini Adult, с богато
съдържание на говеждо със зехтин
Пълноценна суха храна за кучета в зряла възраст от дребни
породи, която спомага за поддържането на силни естествени
защити. Формулата Nature Elements е с богато съдържание на
говеждо със зехтин
Ползи от природата в революционно хранене на кучето ти за
дълъг и здравословен живот. Формулата Nature Elements съдържа
зехтин и е обогатена с високи нива на Антиоксиданти за укрепване
на естествените защити, жизненоважните органи и цялостното
здраве.
Висококачественият протеин спомага за поддържане на здрави
сърце и мускули, а комбинацията от ключови хранителни
вещества поддържа здрави ставите, за да може кучето ти да
живее активно. Тази храна е формулирана и за цялостна грижа за
устата.
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PURINA® PRO PLAN® DEFENCE Medium & Large Adult, с богато
съдържание на говеждо със зехтин

Пълноценна суха храна за средни и едри кучета в зряла възраст,
която спомага за поддържането на силни естествени защити.
Формула Nature Elements, с богато съдържание на говеждо със
зехтин.
Ползи от природата в революционно хранене на кучето ти за
дълъг и здравословен живот. Формулата Nature Elements
съдържа зехтин и е обогатена с високи нива на Антиоксиданти за
укрепване на естествените защити, жизненоважните органи и
цялостното здраве.
Висококачественият протеин спомага за поддържане на здрави
сърце и мускули, а комбинацията от ключови хранителни
вещества поддържа здрави ставите, за да може кучето ти да
живее активно. Тази храна е формулирана и за цялостна грижа за
устата.
Highly Confidential
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PURINA® PRO PLAN® REGULAR DIGESTION Small & Mini Adult, с
богато съдържание на агнe, със спирулина
Пълноценна суха храна за кучета в зряла възраст от дребни
породи, която спомага за поддържане на редовно храносмилане
и здрави черва. Формула Nature Elements, с богато съдържание
на агнешко със спирулина.
Ползи от природата в революционно хранене на кучето ти за
дълъг и здравословен живот. Формулата Nature Elements
съдържа спирулина, благодарение на която защищава
Микрофлората на кучето ти от разстройство. Тя включва и
Антиоксиданти с естествен произход, без добавени оцветители.
Тази храна спомага за улесняване на редовния чревен транзит
благодарение на балансирана смес от фибри. В същото време
включената естествена глина спомага за доброто качество на
изпражненията.
Highly Confidential
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PURINA® PRO PLAN® REGULAR DIGESTION Medium & Large Adult, с
богато съдържание на агне, със спирулина
Пълноценна суха храна за кучета в зряла възраст от дребни
породи, която спомага за поддържане нана добро храносмилане
и чревно здраве. Формула Nature Elements, с богато съдържание
на агне със спирулина.
Ползи от природата в революционно хранене на кучето ти за
дълъг и здравословен живот. Формулата Nature Elements
съдържа спирулина, благодарение на която защищава
Микрофлората на кучето ти от разстройство. Тя включва и
Антиоксиданти с естествен произход, без добавени оцветители.

Тази храна спомага за улесняване на редовния чревен транзит
благодарение на балансирана смес от фибри. В същото време
включената естествена глина спомага за доброто качество на
изпражненията.
Highly Confidential
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В продължение на повече от 90 години учените на
PURINA® са изследвали иновативни начини за
подобряване живота на котките и кучетата чрез
доброто хранене. Purina® PRO PLAN® гамата е
създадена, така че последните Purina® проучвания
да бъдат приложени за създаването на най-висок
клас асортимент от храни, достъпен за всички.
Тъй като вярваме, че добрата храна е отправна
точка за добро здраве, всяка храна на
PURINA® гарантира 100% от необходимите
хранителни вещества. С нашите храни
PURINA® PRO PLAN® стигнахме още по-далеч.
За да приспособим нивата на специфични
хранителни вещества и да задоволим точните
нужди на различните домашни любимци на всеки
етап от техния живот, храните на PURINA® PRO
PLAN® осигуряват оптимално хранене - тъй като
дават възможност на собствениците на домашни
любимци здравословни ползи, които ще
поддържат дългосрочното им добро състояние.
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ОСИГУРИ НА ТВОЯТА КОТКА ПОЛЗИТЕ НА PURINA® PRO PLAN®
От ранна възраст до пълна зрялост, гамата от мокри и сухи храни PURINA® PRO PLAN® е експертно
формулирана, за да отговори на развиващите се нужди на котките на всеки етап от техния живот. Всяка
храна съдържа специално формулирана комбинация от хранителни вещества, които осигуряват научно
доказани ползи за здравето.
Highly Confidential
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PURINA® PRO PLAN® ORIGINAL KITTEN комбинира всички важни съставки – включително витамини C и
D, DHA и коластра – в един хранителен режим за котенца богат на протеини. С добавената съставка
Коластра, първото майчино мляко, OPTISTART® подсилва естествените защитни сили на малките котета,
помагайки им да се борят с всекидневните предизвикателства и да изграждат силна имунна система,
която да поддържа здравето им в дългосрочен план.
PURINA® Pro Plan® OPTISTART® с Коластра засилва имунния отговор с до 50%. След проведено
проучване от PURINA® е установено, че кученца, които приемат храна допълнена с животинска
коластра, показват 50% по-ефикасен отговор към CDV ваксината в сравнение с контролна група.
Добавянето на коластра и Salibra 70 помага за поддържането на много по-високи нива на антитела в
организма на кученцата, в сравнение с тези, в чийто храна липсва добавена коластра.
- Доказано подобрява здравето на червата на котенцата и намалява риска от неразположения
благодарение на екстракти от мляко, които балансират чревната флора и подсилват чревната защита.
- Подпомага поддържането на развитие на зрението и мозъка с важни съставки като DHA.
- Поддържа по-силна имунна система благодарение на коластра, много богата на антитела,
подпомагащи по-силна, по-бърза имунна реакция.
- Поддържа растеж на костите и мускулите с балансирани минерали за кости и високи нива на протеин.
- Подходяща за кастрирани котенца.
Състав: Пиле (20%), дехидратиран птичи протеин, ориз, пшенично глутеново брашно, царевично
глутеново брашно, концентриран протеин от грах, животинска мазнина, царевица, царевично нишесте,
яйчен прах, минерали, хидролизат, мая, рибено масло, коластра (0.1%). Добавки: Хранителни
добавки:IU/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 670 mg/kg:Vit C: 140; Железен сулфат монохидрат: (Fe:
87); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.2); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 13); Манганов сулфат
монохидрат: (Mn: 41); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 130); Натриев селенит: (Se: 0.12). С
антиоксиданти. Аналитичен състав: Протеини 40.0%; Съдържание на мазнини 20.0%; Сурова пепел
7.5%; Хранителни влакнини: 1%; DHA: 0.05%.
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За поддържане здравословното състояние на котки в зряла възраст.
PRO PLAN ADULT комбинира всички основни хранителни вещества, включително
витамини A, C и E, също така Омега 3 и 6 мастни киселини и естествени
пребиотици във висококачествена диета за котки.
-Съдържа OPTIRENAL®, уникална формула за поддържане на здрави
бъбреци. OPTIRENAL® е научно разработена комбинация от съставки,
включително аминокиселини, основни мастни киселини и антиоксиданти.
-Здрави стави и добра подвижност благодарение на високото ниво на протеин,
който подхранва мускулите и предпазва котките от затлъстяване.
-Копринена и лъскава козина с Омега 3 и 6 мастни киселини и други основни
хранителни вещества – като Витамин E, Цинк и Мед - за подхранване на кожата и
козината
-Поддържа здрава имунната система, чрез високи нива на антиоксиданти,
витамини, включително витамини C и Е.
-Предпазва зъбите от плака и натрупване на зъбен камък, благодарение на
хрупкавата си гранулирана текстура и специалните минерали, които доказано
значително намаляват образуването на зъбен камък.
Състав: Пиле (21%), ориз, царевично глутеново брашно, дехидратиран птичи
протеин, царевица, пшеница, животинска мазнина, яйчен прах, изсушен корен от
цикория* (2%), концентрат на протеини от грах, минерали, рибено масло,
храносмилателен ензим, мая. *естествен пребиотик.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32 600; Vit D3: 1 060; Vit E: 670.mg/kg: Vit
C: 140; Fe(E1): 225; I(E2): 2.9; Cu(E4): 45; Mn(E5): 105; Zn(E6): 380; Se(E8): 0.25.С
антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини 36.0%; Съдържание на мазнини 16.0%; Сурова
пепел 7.0%; Сурови фибри 1.0%; Омега 3 мастни киселини 0.4%; Омега 6 м.к. 2.5%
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За поддържане на доброто здраве на кастрирани котки.
PRO PLAN STERILISED съчетава всички основни хранителни вещества, включително витамини А, С и
Е, Омега 3 и 6 мастни киселини, в една високопротеинова, с ниско съдържание на мазнини диета за
котки. Поддържа балансирани ниватана рН в урината.
-Съдържа OPTIRENAL®, уникална формула за поддържане на здрави бъбреци. OPTIRENAL® е
научно проектирана комбинация от съставки, включително аминокиселини, незаменими мастни
киселини и антиоксиданти.
-Поддържа здравето на пикочната система при кастрирани котки, които са с висок риск от
заболяване на долните пикочни пътища при котките чрез балансирана формула, която намалява
риска от образуване на камъни в бъбреците.
-Помага за поддържане на идеално телесно тегло благодарение на прецизно равновесие на
протеин, въглехидрати и мазнини. Високо ниво на протеин (41%) и ниско на мазнини (12%).
-Помага за предпазване на зъбите от образуване на плака и зъбен камък благодарение на
консистенцията си на гранули.

Състав: Сьомга (20%), дехидратиран птичи протеин, ориз, царевично глутеново брашно, пшенично
глутеново брашно, царевица, пшенични фибри, яйчен прах, минерали, животинска мазнина,
хранителен ензим, мая, рибено масло.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 670 mg/kg:Vit C: 140; Железен
сулфат монохидрат: 234; Калциев йодат анхидрид: 3; Меден сулфат пентахидрат: 47; Манганов
сулфат монохидрат: 111; Цинков сулфат монохидрат: 396; Натриев селенит: 0.27 ,Антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини 41.0%; Съдържание на мазнини 12.0%; Сурова пепел 7.0%; Сурови
фибри 4.5%; Омега 3 мастни киселини 0.7%; Омега 6 мастни киселини 1.6%
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За поддържане на доброто здраве на кастрирани котки.
PRO PLAN STERILISED съчетава всички основни хранителни вещества,
включително витамини А, С и Е, Омега 3 и 6 мастни киселини, в една
високопротеинова, с ниско съдържание на мазнини диета за котки. Поддържа
балансирани ниватана рН в урината.
-Съдържа OPTIRENAL®, уникална формула за поддържане на здрави бъбреци.
OPTIRENAL® е научно проектирана комбинация от съставки, включително
аминокиселини, незаменими мастни киселини и антиоксиданти.
-Поддържа здравето на пикочната система при кастрирани котки, които са с
висок риск от заболяване на долните пикочни пътища при котките чрез
балансирана формула, която намалява риска от образуване на камъни в
бъбреците.
-Помага за поддържане на идеално телесно тегло благодарение на прецизно
равновесие на протеин, въглехидрати и мазнини. Високо ниво на протеин (41%) и
ниско на мазнини (12%).
-Помага за предпазване на зъбите от образуване на плака и зъбен камък
благодарение на консистенцията си на гранули.
Състав: Пиле, дехидратиран птичи протеин, ориз, царевично глутеново брашно,
пшенично глутеново брашно, пшеница, пшенични фибри, заек (4%), царевица,
яйчен прах, минерали, рибено масло, животинска мазнина, храносмилателен
ензим, мая.
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За поддържане на доброто здраве на кастрирани котки.
PURINA® PRO PLAN® STERILISED с Патица и Дроб съчетава всички основни хранителни вещества,
включително витамини А, С и Е, Омега 3 и 6 мастни киселини, в една високопротеинова, с ниско
съдържание на мазнини диета за котки. Поддържа балансирани ниватана рН в урината.
- Съдържа OPTISAVOUR®, уникална формула с двоен вкус и високо ниво на протеин за
повишена вкусова привлекателност, за да задоволи и най-капризните котки.
- Поддържа здравето на пикочната система при кастрирани котки, които са с висок риск от заболяване
на долните пикочни пътища при котките чрез балансирана формула, която намалява риска от
образуване на камъни в бъбреците.
- Помага за поддържане на идеално телесно тегло благодарение на прецизно равновесие на протеин,
въглехидрати и мазнини. Високо ниво на протеин (42%) и ниско на мазнини (13%).
- Помага за предпазване на зъбите от образуване на плака и зъбен камък благодарение на
консистенцията си на гранули.

Състав: Патешко (14%), ориз, царевично глутеново брашно, дехидратиран птичи протеин, пшенично
глутеново брашно, концентрат от грахов протеин, пшеница, черен дроб (4%), царевица, целулоза,
минерали, животинска мазнина, яйчен прах, рибено масло, хидролизат, мая.
Добавки: Хранителни добавки:IU/kg: Vit A: 32 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 670 mg/kg:Vit C: 140; Железен
сулфат монохидрат: (Fe: 100); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.7); Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 16);
Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 50); Цинков сулфат монохидрат: (Zn: 160); Натриев селенит: (Se:
0.15), Антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини 42.0%; Съдържание на мазнини 13.0%; Сурова пепел 7.5%; Хранителни
влакнини: 5%.

Highly Confidential

36

За котки в зряла възраст с чувствително храносмилане или капризен апетит.
PRO PLAN DELICATE комбинира всички основни хранителни вещества, включително витамини и
минерали във висококачествен хранителен режим за котки.
-Съдържа OPTIRENAL®, уникална формула за поддържане здравето на бъбреците. OPTIRENAL®
е научно проектирана комбинация от съставки, включително аминокиселини, незаменими
мастни киселини и антиоксиданти.
-Поддържа здравето на имунната система чрез високи нива на антиоксиданти, витамини,
включително витамини C и E.
-Помага за подобряването на поносимостта към храни поради ограничен брой на протеинови
източници.
-Изключително вкусна рецепта, която може да задоволи дори и най-претенциозната котка,
внимателно проектирана с висококачествени съставки, в това число и пуйка. Вашата котка ще
усети разликата!
-Помага за защита на зъбите от образуване на плака и зъбен камък, благодарение на хрупкавата
си консистенция на гранули и специални минерали, които доказано значително намаляват
образуването на зъбен камък.

Състав: Пуйка (18%), ориз, царевично глутеново брашно, концентриран протеин от грах,
дехидратиран протеин от пуйка, животинска мазнина, яйчен прах, царевично нишесте, царевица,
минерали, рибено масло, храносмилателен ензим, мая.
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32 600; Vit D3: 1 060; Vit E: 670.
mg/kg: Vit C: 140; Железен сулфат монохидрат: 227; Калциев йодат анхидрид: 2,9; Меден сулфат
пентахидрат: 45; Манганов сулфат монохидрат: 108; Цинков сулфат монохидрат: 383; Натриев
селенит: 0.26.Антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини 40.0%; Съдържание на мазнини 18.0%; Сурова пепел 7.0%; Сурови
фибри 0.5%
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За котки над 7 години с чувствително храносмилане или капризен апетит.
PURINA® PRO PLAN® DELICATE SENIOR комбинира всички основни хранителни вещества,
включително витамини и минерали във висококачествен хранителен режим за котки.
- Съдържа OPTIRENAL®, уникална формула за поддържане здравето на бъбреците.
OPTIRENAL® е научно проектирана комбинация от съставки, включително аминокиселини,
незаменими мастни киселини и антиоксиданти.
- Също така съдържа LONGEVIS®, хранителна комбинация, която доказано спомага за
удължаването на здравословния живот и подобрява качеството на живот при котки на
възраст на и над 7 години.
- Поддържа здравето на имунната система чрез високи нива на антиоксиданти, витамини,
включително витамини C и E.
- Помага за подобряването на поносимостта към храни поради ограничен брой на протеинови
източници.
- Изключително вкусна рецепта, която може да задоволи дори и най-претенциозната котка,
внимателно проектирана с висококачествени съставки, в това число и пуйка. Вашата котка
ще усети разликата!
- Помага за защита на зъбите от образуване на плака и зъбен камък, благодарение на
хрупкавата си консистенция на гранули и специални минерали, които доказано значително
намаляват образуването на зъбен камък. Съставки: Pуйка (17%**), царевично глутеново
брашно**, ориз**, соево брашно**, концентиран протеин от грах**, животинска мазнина,
дехидратиран протеин от пуйка**, яйчен прах**, царевично нишесте, хидролизат, Минерали,
изсушен корен от цикория (2%*), соево масло, рибено масло, каша от цвекло на прах.
** Източници на протеини
* Естествен пребиотик. . Добавки: Хранителни добавки:
IU/kg: Vit A: 43 000; Vit D3: 1 400; Vit E: 1 480;
mg/kg: Vit C: 140; Железен (II) сулфат монохидрат: (Fe: 100); Калциев йодат анхидрид: (I: 2.7);
Меден сулфат пентахидрат: (Cu: 16); Манганов сулфат монохидрат: (Mn: 50); Цинков сулфат
монохидрат: (Zn: 170); Натриев селенит: (Se: 0.15). С антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеини: 39%, Съдържание на мазнини: 19%, Сурова пепел: 6.5%,
Хранителни влакнини: 2.0%.
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Патентованата* формула доказано поддържа кожата здрава и козината красива.
PURINA® PRO PLAN® ELEGANT комбинира всички важни хранителни съставки –
влючително витамини от група B, Витамин E, Цинк, Омега 3 & 6 мастни киселини и
хранителни фибри – във висококачествен хранителен режим за котки.
-Ограничава образуването на космени топки и безопасно и внимателно провежда
космените топки през храносмилателния тракт, защото тази научно разработена рецепта
съдържа специално подбрани хранителни фибри, които прихващат космените топки и ги
придвижват от стомаха към червата, така че да могат да бъдат изхвърлени чрез фекалиите
на котката.
-Вкус, който котките просто обожават, защото е внимателно проектиран с
висококачествени съставки, включително сьомга. Вашата котка ще усети разликата!
-Копринена и лъскава козина с Омега 3 и 6 мастни киселини и други важни хранителни
съставки – като Витамин E, Цинк и Мед – за подхранване на кожата и козината.
-Ограничава прекомерното окапване на козина чрез високите нива на протеин и
питателна смес от витамини и минерали, които поддържат здравето на кожата и козината.
-Формула за чувствителна кожа чрез използване на ограничен брой източници на
протеини.
*Европейски патент номер : EP01213970B1
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Състав: Сьомга (15%), пшеница, пшенично глутеново брашно, царевично глутеново
брашно, изсушен протеин от сьомга, животинска мазнина, едро смляно царевично
брашно, царевица, каша от цвекло на прах, яйчен прах, изсушен корен от цикория (2%),
минерали, хидролизат, мая. Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32 000; Vit D3: 1
000; Vit E: 670.mg/kg: Vit C: 140; Витамини от група В: 310; Железен сулфат монохидрат: 97;
Калциев йодат анхидрид: 2.5; Меден сулфат пентахидрат: 15; Манганов сулфат
монохидрат: 46; Цинков сулфат монохидрат: 150; Натриев селенит: 0.14;
Антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини 36.0%; Съдържание на мазнини 16.0%; Сурова пепел 7.0%;
Хранителни влакнини 6.0%.
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Purina® PRO PLAN® HOUSECAT за домашни котки, с OPTIRENAL®.Пълноценна храна за котки в зряла
възраст, живеещи в домашни условия. Богата на пилешко суха храна. Съдържа OPTIRENAL®, уникална
формула за здрави бъбреци.
- Контролира образуването на космени топки и безопасно и нежно предвижва космите през
храносмилателния тракт.
- Подсилва чревното здраве.
- Поддържа здрав храносмилателния тракт.
- Намалява миризмата на изпражненията.
Състав: Пиле (20%), царевично глутеново брашно, дехидратиран птичи протеин, ориз, царевица, каша от
цвекло на прах, животинска мазнина, изсушен корен от цикория* (2%), яйчен прах, минерали, пшенично
глутеново брашно, рибено масло, храносмилателен ензим, мая. *естествен пребиотик.
Аналитичен състав: Протеини 36.0%; Съдържание на мазнини 14.0%; Сурова пепел 7.0%; Сурови фибри
5.0%; Омега 3 мастни киселини 0.4%; Омега 6 мастни киселини 2.2%
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 32 600; Vit D3: 1 060; Vit E: 670. mg/kg: Vit C: 140; Fe(E1):
234; I(E2): 3.0; Cu(E4): 47; Mn(E5): 111; Zn(E6): 395; Se(E8): 0.27. С антиоксиданти.

Highly Confidential

40

PRO PLAN JUNIOR комбинира всички важни съставки – включително витамини C и D, DHA и
коластра – в един хранителен режим за котенца богат на протеини. С добавената съставка
Коластра, първото майчино мляко, OPTISTART® подсилва естествените защитни сили на малките
котета, помагайки им да се борят с всекидневните предизвикателства и да изграждат силна
имунна система, която да поддържа здравето им в дългосрочен план. PURINA® Pro Plan®
OPTISTART® с Коластра засилва имунния отговор с до 50%. След проведено проучване от PURINA® е
установено, че кученца, които приемат храна допълнена с животинска коластра, показват 50% поефикасен отговор към CDV ваксината в сравнение с контролна група. Добавянето на коластра и
Salibra 70 помага за поддържането на много по-високи нива на антитела в организма на кученцата,
в сравнение с тези, в чийто храна липсва добавена коластра.
-Доказано подобрява здравето на червата на котенцата и намалява риска от неразположения
благодарение на екстракти от мляко, които балансират чревната флора и подсилват чревната
защита.
-Подпомага поддържането на развитие на зрението и мозъка с важни съставки като DHA.
-Поддържа по-силна имунна система благодарение на коластра, много богата на антитела,
подпомагащи по-силна, по-бърза имунна реакция.
-Поддържа растеж на костите и мускулите с балансирани минерали за кости и високи нива на
протеин.
-Подходяща за кастрирани котенца.
Състав: Пиле (20%), дехидратиран птичи протеин, ориз, пшенично глутеново брашно, царевично
глутеново брашно, животинска мазнина, царевица, царевично нишесте, яйчен прах, минерали,
храносмилателен ензим, рибено масло, коластра (0.1%). Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit
A: 36 400; Vit D3: 1 180; Vit E: 670. mg/kg: Vit C: 140; Железен сулфат монохидрат: 338; Калциев
йодат анхидрид: 4.3; Меден сулфат пентахидрат: 68; Манганов сулфат монохидрат: 161; Цинков
сулфат монохидрат: 571; Натриев селенит: 0.39;
Антиоксиданти.
Аналитичен състав: Протеини 40.0%; Съдържание на мазнини 20.0%; Сурова пепел 6.5%; Сурови
фибри 0.5%; Омега 3 мастни киселини 0.05%
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PURINA PRO PLAN® NUTRISAVOUR JUNIOR за малки котета по време на отбиване и растеж,
съдържа DHA за поддържане на добро зрение и развитие на мозъка. Хранителния профил
е адаптиран да се грижи за здравословния растеж. Насоки за хранене: Малки котенца 612 седмици, 1-4 пауча/ден;12-26 седмици, 2-5 пауча/ден & 26-52 седмици, 5-3 пауча/ден
в отделни хранения или по желание. Всяко коте 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.
За бременни и кърмещи котки: хранете с толкова, колкото котката ще изяде, с най-малко
3 или 5 пауча, взависимост дали е бременна или кърми.
Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Насоки за хранене: За малки котенца от 6 до 12 седмици, хранете с 1 до 4 пауча на ден; от
12 до 26 седмици, хранете с 2 до 5 пауча на ден и от 26 до 52 седмици, хранете с 5 до 3
пауч ана ден в поне 2 отделни хранения или по желание. Всяко коте 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. Състав:
Месо и месни субпродукти (от които пуйка 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и
рибни субпродукти, масла и мазнини, минерали, субпродукти от растителен произход,
захари.
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PURINA PRO PLAN® NUTRISAVOUR Adult STERILISED за кастрирани котки в зряла
възраст поддържа здравословното тегло и съдържа антиоксиданти, за да поддържа
естествените защитни сили. Насоки за хранене: За котка 4kg, давайте 3 пауча на ден
в поне 2 отделни хранения. Индивидуалните нужди може да варират и храненията
трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и здравословно тегло на
вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги осигурявайте чиста и
прясна вода за пиене.
Насоки за хранене: За средна котка в зряла възраст (4kg) давайте 3 пауча на ден в
поне 2 отделни хранения. Средните количества за поддържане на котка в зряла
възраст са базирани на средно активни котки в нормални температури на околната
среда. Индивидуалните нужди се различават и дажбите трябва да се приспособяват
за поддържане на здравословно тегло на котката. Сервирайте при стайна
температура. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Състав: Месо и
месни субпродукти (от които пиле 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и
рибни субпродукти, субпродукти от растителен произход, минерали, масла и
мазнини, захари.
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PURINA PRO PLAN® NUTRISAVOUR Adult STERILISED за кастрирани котки в зряла
възраст поддържа здравословното тегло и съдържа антиоксиданти, за да поддържа
естествените защитни сили. Насоки за хранене: За котка 4kg, давайте 3 пауча на
ден в поне 2 отделни хранения. Индивидуалните нужди може да варират и
храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и
здравословно тегло на вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги
осигурявайте
чиста
и
прясна
вода
за
пиене.
Насоки за хранене: За средна котка в зряла възраст (4kg) давайте 3 пауча на ден в
поне 2 отделни хранения. Средните количества за поддържане на котка в зряла
възраст са базирани на средно активни котки в нормални температури на околната
среда. Индивидуалните нужди се различават и дажбите трябва да се приспособяват
за поддържане на здравословно тегло на котката. Сервирайте при стайна
температура. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Състав: Месо и
месни субпродукти (от които говеждо 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба
и рибни субпродукти, субпродукти от растителен произход, минерали, масла и
мазнини, захари.
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PURINA PRO PLAN® NUTRISAVOUR Adult HOUSECAT за котки в зряла възраст, които
живеят предимно на закрито. Съдържа пребиотик, за да се редуцира неприятната
миризма и помага да се предотврати прекомерното наддаване на тегло и се грижи
за поддържането на идеално телесно състояние. Насоки за хранене: За котка 4kg,
давайте 3 пауча на ден в поне 2 отделни хранения. Индивидуалните нужди може да
варират и храненията трябва да се съобразяват, за да се поддържа нормалното и
здравословно тегло на вашата котка. Сервирайте при стайна температура. Винаги
осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Насоки за хранене: За средна котка в
зряла възраст (4kg) давайте 3 пауча на ден в поне 2 отделни хранения.
Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са базирани на средно
активни котки в нормални температури на околната среда. Индивидуалните нужди
се различават и дажбите трябва да се приспособяват за поддържане на
здравословно тегло на котката. Сервирайте при стайна температура. Винаги
осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Състав: Месо и месни субпродукти (от
които пуйка 4%), екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни субпродукти,
субпродукти от растителен произход, минерали, масла и мазнини, захари.
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PURINA PRO PLAN® NUTRISAVOUR Adult DELICATE за котки в зряла възраст с
чувствително храносмилане и чувствителна кожа. Съдържа високо смилаеми съставки
и спомага да се редуцират кожните реакции, свързани с чувствителност към храната.
Насоки за хранене: За котка 4kg, давайте 3 пауча на ден в поне 2 отделни хранения.
Индивидуалните нужди може да варират и храненията трябва да се съобразяват, за да
се поддържа нормалното и здравословно тегло на вашата котка. Сервирайте при
стайна температура. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Насоки за хранене: За средна котка в зряла възраст (4kg) давайте 3 пауча на ден в поне
2 отделни хранения. Средните количества за поддържане на котка в зряла възраст са
базирани на средно активни котки в нормални температури на околната среда.
Индивидуалните нужди се различават и дажбите трябва да се приспособяват за
поддържане на здравословно тегло на котката.Сервирайте при стайна температура.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Състав:
Месо и месни субпродукти, екстракт от зеленчукови протеини, риба и рибни
субпродукти (от които сьомга 4%), субпродукти от растителен произход, масла и
мазнини, минерали, захари.

Highly Confidential

46

