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PURINA® FRISKIES® Dog Dental Fresh Лакомство за кучета в
зряла възраст от средни породи, 180g

C аромат на мента за освежаване дъха на Вашето куче. Cпециалните
ръбове и текстура имат абразивно действие, като спомагат за
намаляване на натрупването на зъбен камък по зъбите на Вашето
куче. Специалната дъвчаща текстура на продукта спомага за нежно
почистване и масажиране на венците. Дневни дажби: 1 парче на ден.
Моля коригирайте съответно дажбите основна храна. Винаги
осигурявайте прясна вода за пиене. Наблюдавайте кучето си, докато
дъвче лакомството.
ъстав: зърнени храни, глицерин, минерали, месо и месни
субпродукти, зеленчуци, сорбитол, масла и мазнини, субпродукти от
растителен произход (магданоз 0,2%). Добавки: Вкусови добавки
mg/kg: аромат на мента 570. Технологични добавки: mg/kg: Бентонит:
15600. С антиоксиданти. Аналитични съставки: Протеини: 8,3%;
Съдържание на мазнини: 2,9%; Сурова пепел: 11,5%; Сурови фибри:
2,1%; Влага: 16,0%.
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PURINA® FRISKIES® Dog Funtastix Лакомство за кучета в
зряла възраст, Бекон и сирене , 180g

Състав:Зърнени храни, екстракоти от зеленчукови
протеини, захари, месо и месни субпродукти, масла и
мазнини, минерали, субпродукти от растителен произход,
зеленчуци, мляко и млечни субпродукти (сирене на прах
1%).IU/kg: Vit A: 9560; Vit D3: 645; Vit E: 70 mg/kg: I(E2): 1.6;
Mn(E5): 4.5; Zn(E6): 116; Se(E8): 0.16; Вкусови добавки:
аромат на бекон. С антиоксиданти Аналитични съставки:
Протеини: 13%; Съдържание на мазнини: 4.5%; Сурова
пепел: 3.5%; Сурови фибри: 1%; Влажност: 25%; Омега 3
мастни киселини: 650 mg/kg; Омега 6 мастни киселини:
11500 mg/kg .
Дневни количества до: 7 kg: 2 парчета; 15 kg: 3 парчета; 30
kg: 6 парчета Моля съобразявайте съответните количества
основна храна. Винаги осигурявайте на кучето прясна вода
за пиене. Наблюдавайте кучето си, докато яде лакомството
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PURINA® FRISKIES® Dog Picnic Лакомство за кучета в зряла
възраст,Говеждо , 42g
Състав: Месо и месни субпродукти (25%*), екстракти от
зеленчукови протеини, зърнени храни, глицерол, сорбитол,
масла и мазнини, минерали, зеленчуци. *еквивалент на
40% рехидратирани, с минимум 26% месо и минимум 4%
телешко. Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 9 330;
Vit D3: 660; Vit E: 69; mg/kg: Калциев йодат анхидрит: 2,40;
Манганов сулфат монохидрат: 13,5; Цинков сулфат
монохидрат: 311; Натриев селенит: 0.33. С
антиоксиданти.Аналитичен състав: Протеини 36,0%;
Съдържание на мазнини 7,0%; Сурова пепел 8,1%; Сурови
фибри 0,7%; Влага 21,0%; Линоленова киселина: 960 mg/kg;
Линолова киселина: 14 000 mg/kg.
Насоки за хранене: Дневни дажби: 7 kg: 2 парчета, 15 kg: 4
парчета, 30 kg: 6 парчета. Съобразявайте се с
препоръчителните дневни дажби за здравето на вашето
куче. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Наблюдавайте кучето си, докато яде лакомствата.
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PURINA® FRISKIES® Dog Picnic Лакомство за кучета в зряла
възраст,Пиле , 42g
Състав: Месо и месни субпродукти (25%*), екстракти от
зеленчукови протеини, зърнени храни, глицерол, сорбитол,
масла и мазнини, минерали, зеленчуци, субпродукти от
зеленчуков произход. *еквивалент на 40% рехидратирани, с
минимум 26% месо и минимум 4% пилешко. Добавки:
Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 9 500; Vit D3: 640; Vit E:
70; mg/kg: Калциев йодат анхидрит: 2,40; Манганов сулфат
монохидрат: 14,0; Цинков сулфат монохидрат: 320; Натриев
селенит: 0.34.С антиоксиданти. Аналитичен състав:
Протеини 36,0%; Съдържание на мазнини 7,0%; Сурова
пепел 8,5%; Сурови фибри 1,0%; Влага 21,0%; Линоленова
киселина: 950 mg/kg; Линолова киселина: 14 000 mg/kg.
Насоки за хранене: Дневни дажби: 7 kg: 2 парчета, 15 kg: 4
парчета, 30 kg: 6 парчета. Съобразявайте се с
препоръчителните дневни дажби за здравето на вашето
куче. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Наблюдавайте кучето си, докато яде лакомствата.
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PURINA® FRISKIES® Dog Picnic Лакомство за кучета в зряла
възраст, Асорти , 126g
Състав: Месо и месни субпродукти (25%*), екстракти от
зеленчукови протеини, зърнени храни, глицерол, сорбитол, масла и
мазнини, минерали, зеленчуци, субпродукти от зеленчуков
произход. *еквивалент на 40% рехидратирани, с минимум 26%
месо, минимум 4% пилешко в светлата пръчка, минимум 4%
агнешко в розовата пръчка, минимум 4% телешко в червената
пръчка. Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 9 500; Vit D3:
640; Vit E: 70; mg/kg: Калциев йодат анхидрит: 2,45; Манганов
сулфат монохидрат: 13,9; Цинков сулфат монохидрат: 315; Натриев
селенит: 0.34. С антиоксиданти.Аналитичен състав: Протеини 36%;
Съдържание на мазнини 7,0%; Сурова пепел 8,5%; Сурови фибри
1,0%; Влага 21,0%; Линоленова киселина: 950 mg/kg; Линолова
киселина: 14 000 mg/kg.
FRISKIES Picnic Variety е вкусна селекция от месни лакомства.
Поднасяйте ги цели или ги начупете на парчета. Подходящи за
трениране или награждаване на вашето куче. Насоки за хранене:
Дневни дажби: 7 kg: 2 парчета, 15 kg: 4 парчета, 30 kg: 6 парчета.
Съобразявайте се с препоръчителните дневни дажби за здравето
на вашето куче. Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене.
Наблюдавайте кучето си, докато яде лакомствата.
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PURINA® ADVENTUROS ® Sticks Лакомство за кучета в зряла
възраст,Биволско, 120g

Състав: Зърнени съставки, глицерин, месо и месни
субпродукти (8%)*, екстракт от зеленчуков протеин, захари,
минерали, мая, сорбитол, масла и мазнини, зеленчуци.
*еквивалент на 16% рехидратирано месо и месни
субпродукти, с минимум 14% месо. Добавки: Хранителни
добавки: IU/kg: Vit. A: 16100; Vit. D3: 1000; mg/kg: Калциев
йодат анхидрид: 4.0; Манганов сулфат монохидрат: 23;
Цинков сулфат монохидрат: 530; Натриев селенит 0.50;
Добавки: mg/kg: С вкус на биволско: 3000. С оцветители и
антиоксиданти. Аналитичен състав: Протеини 13,0%
Съдържание на мазнини 2,5% Сурова пепел 4,5% Сурови
фибри 0,6% Влага 22,0%
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PURINA® ADVENTUROS ® Strips Лакомство за кучета в зряла
възраст,Еленско, 90g

Състав: Зърнени съставки, глицерин, месо и месни
субпродукти (8%)*, захари, мая, минерали, масла и
мазнини.*еквивалент на 16% рехидратирано месо и месни
субпродукти, с минимум 14% месо. Добавки: Хранителни
добавки: IU/kg: Vit. A: 13200; Vit. D3: 900; mg/kg: Калциев
йодат анхидрид: 3.4; Манганов сулфат монохидрат: 19;
Цинков сулфат монохидрат: 438; Натриев селенит: 0.47;
Добавки: mg/kg: С аромат на еленско: 3000. С оцветители и
антиоксиданти.Аналитичен състав:
Протеини 13,5%
Съдържание на мазнини 2,0%
Сурова пепел 4,8%
Сурови фибри 0,7%
Влага 19,0%
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PURINA® ADVENTUROS ® Nuggets Лакомства за кучета в
зряла възраст, Глиганско, 90g

Състав: Зърнени съставки, глицерин, месо и месни
субпродукти (8%*), захари, екстракт от зеленчуков протеин,
субпродукти със зеленчуков произход, минерали, масла и
мазнини. *еквивалент на 16% рехидратирано месо и месни
субпродукти, с мин. 14% месо. Добавки: Хранителни
добавки: IU/kg: Vit. A: 13200; Vit. D3: 900; mg/kg: Калциев
йодат анхидрид: 3.4; Манганов сулфат монохидрат: 19;
Цинков сулфат монохидрат: 438; Натриев селенит: 0.47;
Добавки: mg/kg: С аромат на глиганско: 3000. С оцветители
и антиоксиданти.Аналитичен състав
Протеини 13,5% ;Съдържание на мазнини 2,0%; Сурова
пепел 4,5%; Сурови фибри 0,6%
Влага 18,0%
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PURINA® DENTALIFE® Sticks Допълваща храна - лакомсво за
кучета от едри породи, 142g
PURINA® DENTALIFE® Sticks е допълваща храна - лакомство за кучета от едри
породи.
DENTALIFE® Sticks е един различен продукт съчетаващ в себе си многожество
ползи:
- Пореста текстура на лакомството
- Уникална форма с 8 ръба за почистване от зъба до венците
- Предодвратява появата на зъбен камък и плака
- Осигурява свеж дъх през целия ден
- Не съдържа изкуствени оцветители
Съставки: Зърнени култури (60% екстракт от царевично брашно, 5%
пшенично брашно), глицерин, минерали, мая, месо и месни субпродукти
(1.2%*), масла и мазнини.*еквивалент на 4% рехидратирано месо и месни
субпродукти (4% пиле).
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 8500; Vit D3: 570; Витамин E: 60;
mg/kg: Калциев йодат анхидрид: I: 2.2; Манганов сулфат монохидрат: Mn:
12.5; Цинков сулфат монохидрат: Zn: 280; Натриев селенит: Se: 0.31. С
антиоксиданти.
Аналитични съставки: Влага: 14.5%, Протеини: 7.0%, Съдържание на
мазнини: 2.5%, Сурова пепел: 4.5%, Хранителни влакнини: 0.7%, Калций:
1.1%.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Наблюдавайте кучето си,
докато яде лакомствата. За Годен за употреба до края на, регистрационен и
партиден номер: виж кода отдолу на опаковката. Съхранявайте храната на
хладно и сухо място. Съхранявайте в затворена опаковка за по-лесно
сдъвкване.
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PURINA® DENTALIFE® Sticks Допълваща храна - лакомсво за
кучета от средни породи, 115g
PURINA® DENTALIFE® Sticks е допълваща храна - лакомство за кучета от
средни породи.
DENTALIFE® Sticks е един различен продукт съчетаващ в себе си многожество
ползи:
- Пореста текстура на лакомството
- Уникална форма с 8 ръба за почистване от зъба до венците
- Предодвратява появата на зъбен камък и плака
- Осигурява свеж дъх през целия ден
- Не съдържа изкуствени оцветители
Съставки: Зърнени култури (60% екстракт от царевично брашно, 5%
пшенично брашно), глицерин, минерали, мая, месо и месни субпродукти
(1.2%*), масла и мазнини.*еквивалент на 4% рехидратирано месо и месни
субпродукти (4% пиле).
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 8500; Vit D3: 570; Витамин E: 60;
mg/kg: Калциев йодат анхидрид: I: 2.2; Манганов сулфат монохидрат: Mn:
12.5; Цинков сулфат монохидрат: Zn: 280; Натриев селенит: Se: 0.31. С
антиоксиданти.
Аналитични съставки: Влага: 14.5%, Протеини: 7.0%, Съдържание на
мазнини: 2.5%, Сурова пепел: 4.5%, Хранителни влакнини: 0.7%, Калций:
1.1%.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Наблюдавайте кучето си,
докато яде лакомствата. За Годен за употреба до края на, регистрационен и
партиден номер: виж кода отдолу на опаковката. Съхранявайте храната на
хладно и сухо място. Съхранявайте в затворена опаковка за по-лесно
сдъвкване.
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PURINA® DENTALIFE® Sticks Допълваща храна - лакомсво за
кучета от дребни породи, 115g
PURINA® DENTALIFE® Sticks е допълваща храна - лакомство за кучета от
дребни породи.
DENTALIFE® Sticks е един различен продукт съчетаващ в себе си многожество
ползи:
- Пореста текстура на лакомството
- Уникална форма с 8 ръба за почистване от зъба до венците
- Предодвратява появата на зъбен камък и плака
- Осигурява свеж дъх през целия ден
- Не съдържа изкуствени оцветители
Съставки: Зърнени култури (60% екстракт от царевично брашно, 5%
пшенично брашно), глицерин, минерали, мая, месо и месни субпродукти
(1.2%*), масла и мазнини.*еквивалент на 4% рехидратирано месо и месни
субпродукти (4% пиле).
Добавки: Хранителни добавки: IU/kg: Vit A: 8500; Vit D3: 570; Витамин E: 60;
mg/kg: Калциев йодат анхидрид: I: 2.2; Манганов сулфат монохидрат: Mn:
12.5; Цинков сулфат монохидрат: Zn: 280; Натриев селенит: Se: 0.31. С
антиоксиданти.
Аналитични съставки: Влага: 14.5%, Протеини: 7.0%, Съдържание на
мазнини: 2.5%, Сурова пепел: 4.5%, Хранителни влакнини: 0.7%, Калций:
1.1%.
Винаги осигурявайте чиста и прясна вода за пиене. Наблюдавайте кучето си,
докато яде лакомствата. За Годен за употреба до края на, регистрационен и
партиден номер: виж кода отдолу на опаковката. Съхранявайте храната на
хладно и сухо място. Съхранявайте в затворена опаковка за по-лесно
сдъвкване.
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