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KutyA
terméksor



JAVALLAT
Teljes értékű étrend kölyökkutyák részére.
•  Kistestű fajtáknak (felnőttkori súly <10 kg)

10 hónapos korig 

Teljes értékű étrend szuka kutyák részére:
• Kistestű fajtáknak vemhesség/szoptatás alatt

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), állati 
eredetű zsír, borsó, burgonyakeményítő (min. 4%), hidrolizált 
állati fehérje, lignocellulóz, cukorrépapép, lóbabhüvely, 
ásványi anyagok, lenmag, halolaj, frukto-oligoszacharidok, 
Psyllium rost (útifűmaghéj), élesztő béta-glükán, 
pasztőrözött Lactobacillus acidophilus.

1  Speciálisan gyors növekedés (>10 hónap)
A táp koncentrált: energiatartalma magas, emészthetősége 
pedig kiváló, ezáltal képes fedezni az intenzív és gyors 
növekedés tápanyagigényét. Magas fehérjetartalma és 
kiegyensúlyozott kálcium- és foszfortartalma biztosítja az 
egészséges növekedést.

2  Magas energiatartalom
A magas zsírtartalom teszi lehetővé, hogy energiában gazdag 
legyen a táp, és ezáltal megfeleljen a növekedés intenzív 
energiaigényének.

3 Immunrendszer támogatása
A hozzáadott béta-glükán (sörélesztő sejtfal-kivonat) 
támogatja az immunrendszer fejlődését, javítja a vakcinákra 
adott immunválaszt, és fokozza a betegségekkel szembeni 
ellenálló-képességet. 

4  Kiváló emészthetőség
Keményítőtar talma alacsony, mivel az éretlen 
emésztőrendszerben alacsony az amiláz aktivitás. A 
Lactobacillusok (probiotikum) stimulálják a védő savtermelő 
bélflóra kialakulását. Hozzájárulnak a helyi immunitás 
erősödéséhez. A szepiolit védi az emésztőszervek 
nyálkahártyáját, segít megfékezni a gyulladásos és fertőzéses 
folyamatokat, illetve hozzájárul a bélsár normális szagának 
és konzisztenciájának kialakításához. Az oldható rostok 
(prebiotikum) stabilizálják a normál bélfl órát, és hozzájárulnak 
a vastagbél egészséges működéséhez.

5 Fogkőképződés megakadályozása
Hozzáadott pentanátrium-trifoszfátot tartalmaz, ami 
megakadályozza a fogkőképződést, és jó fog- és szájhigiéniát 
biztosít már egészen kölyökkortól kezdve. 

6 Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkciójának 
kialakulását és a szőrzet kifejlődését. 

7  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*ADALÉKANYAGOK

(lásd 21. oldal)

A kistestű fajtáknál a növekedés rövid ideig tart, 
az egészséges fejlődésnek intenzív energia-, 
fehérje- és ásványianyag-igénye van. Az 
emésztőrendszerük érzékeny, immunrendszerük 
pedig éretlen.

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)***

ÉLETKOR (hónap)
2 3 4-6 7 8-9 10

0,5 50 45 35 35
1 80 70 60 55 45 40
1,5 105 90 75 70 60 50
2 125 110 95 85 75 65
3 165 145 125 110 100 80
4 200 175 150 135 120 100
5 200 175 155 140 115
6 195 175 155 130
7 195 175 145
8 215 190 160
9 205 170
10 185

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra. 

** Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától és 
aktivitási szintjétől függően módosíthatóak. .

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Béta-glükán (500 mg/kg), szepiolit (0,5%), pasztőrözött 
Lactobacillus acidophilus (7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), 
pentanátrium-trifoszfát (0,7%).

Baby 
SMALL & TOY

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 19-20. oldal)

Nedvességtartalom: ............................ 9 %
Fehérje: .................................................36 %
Állati / növényi fehérje arány: 91/09
Zsír: ........................................................21 %
Ásványi anyagok: ..............................7,5 %
Nyers cellulit: ......................................... 4 %
NFE*: ................................................. 22,5 %
Keményítő: ...........................................19 %
Kálcium: ...............................................1,2 %
Foszfor: ................................................0,9 %
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:..........................2,5 %
Omega-3 zsírsavak:............................. 1 %

ME** számított: ............... 383 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 396 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........33 %
Zsírból származó energia: ...............47 %
NFE-ből származó energia: .............21 %

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉSEK: 
1,5 kg, 3 kg

valós méret



JAVALLAT
Teljes értékű étrend felnőtt, ivaros kutyák részére:
• Kistestű fajtáknak (<10 kg) 10 hónapos kor után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), borsó, 
ál lat i  eredetű  zsír,  hidrol izált ál lat i  fehérje, 
burgonyakeményítő (min. 4%), lignocellulóz, lenmag, 
lóbabhüvely, ásványi anyagok, cukorrépapép, frukto-
oligoszacharidok, Psyllium rost (útifűmaghéj), pasztőrözött 
Lactobacillus acidophilus.

1  Optimális testsúly 
A kiegyensúlyozott energiaháztartás a kulcsa az egészséges 
testsúly és az ideális testösszetétel megtartásának (sovány 
testtömeg/zsír arány).

2  Fogkőképződés megakadályozása
Hozzáadott pentanátrium-trifoszfátot tartalmaz, ami 
megakadályozza a fogkőképződést, és jó fog- és szájhigiéniát 
biztosít.

3 Egészséges veseműködés fenntartása
Nagy mennyiségben tartalmaz állati eredetű fehérjét, ami 
fokozza a vízfogyasztást, növeli a vizelet mennyiségét, és 
stabilizálja a vizelet kémhatását. 

4 Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony a jó emészthetőség érdekében. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az 
eleség bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a 
bélfl órát.

5  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkcióját és a 
faggyúmirigyek működését, így a szőrzet egészséges és fénylő 
lesz.

6  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

7  Egészséges veseműködés
A magas fehérjetartalom hozzájárul a vízháztartás hatékony 
működéséhez. A korlátozott foszfortartalom segít fenntartani 
az egészséges veseműködést..

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)**

Mozgásszegény

életmód

Normál 
aktivitás

Fokozott 

aktivitás

1 35 40 50
2 50 65 80
3 70 85 100
4 80 105 125
5 95 120 145
6 110 135 160
7 120 150 180
8 130 165 195
9 140 175 210
10 150 190 230

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra 

** Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak. 

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus 
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), pentanátrium-
trifoszfát (0,7%).

Adult 
SMALL & TOY

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtartalom: ............................ 9 %
Fehérje ..................................................35 %
Állati / növényi fehérje arány: 89/11
Zsír: ........................................................17 %
Ásányi anyagok: ................................... 8 %
Nyers cellulóz: ...................................... 5 %
NFE*: .....................................................26 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálcium: ...............................................1,3 %
Foszfor: ................................................... 1 %
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:............................. 2 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,8 %

ME** számított: ............... 358 kcal/100 g 
EM** in vivo mért: .......... 382 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........34 %
Zsírból származó energia: ...............40 %
NFE-ből származó energia: .............25 %

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag
**Metabolizálható Energia

Felnőtt kutyáknál az optimális testsúly és 
testösszetétel megtartása a cél kiegyensúlyozott 
étrend és megfelelő fizikai aktivitás révén.

KISZERELÉSEK: 
1,5 kg, 3 kg, 7 kg

valós méret



ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

1  Testsúly megtartása
A csökkent aktivitás miatt megnő az elhízás kockázata, amit 
a táp megfelelő energiatartalma ellensúlyoz.

2 Fogkőképződés megakadályozása
Hozzáadott pentanátrium-trifoszfátot tartalmaz, ami 
megakadályozza a fogkőképződést, és jó fog- és szájhigiéniát 
biztosít.

3  Egészséges veseműködés fenntartása
A korlátozott foszfortartalom és a foszfor chitosan általi 
megkötése segít fenntartani az egészséges veseműködést.

4  Egészséges húgyutak
A magas állatifehérje-tartalom fokozza a vízfogyasztást, 
növeli a vizelet mennyiségét, és stabilizálja a vizelet 
kémhatását a húgyutak egészsége érdekében.

5 Ízületek és izmok támogatása
A megfelelő fehérjetartalom segít az izomtömeg 
megtartásában. A kondroitin és a chitosan segítségével az 
ízületek rugalmasak és erősek maradnak. 

6 Immunrendszer támogatása
Az immunrendszer működését segíti a megfelelő 
fehérjetartalom és egy természetes antioxidáns, az E-vitamin. 

7  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, 
illetve a kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalom támogatja a bőr és a szőrzet megújulását, a 
bőr védőfunkciójának fenntartását.

8  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az 
eleség bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a 
bélfl órát.

9  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

10  Alacsony glikémiás index
Csökkentett keményítőtartalma miatt elkerülhető a 
vércukorszint ingadozása.

JAVALLAT
Teljes értékű étrend kutyák részére:
• Kistestű fajtáknak (<10 kg) 10 éves kor után 
• Miniatűr fajtáknak (<5 kg) 12 éves kor után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
lóbabhüvely, hidrolizált állati fehérje, borsó, lignocellulóz, 
állati eredetű zsír, burgonyakeményítő (min. 4%), ásványi 
anyagok, halolaj, lenmag, cukorrépapép, frukto-
oligoszacharidok, Psyllium rost (útifűmaghéj), chitosan, 
pasztőrözött Lactobacillus acidophilus, kondroitin-szulfát.

Idős kutyákban felgyorsulnak a sejtszintű 
öregedésért felelős oxidatív folyamatok. A fő szervi 
funkciók támogatásra szorulnak. A fi zikai aktivitás 
csökken, emiatt hajlamosak veszíteni izom-
tömegükből, és ízületeik is merevebbé válnak. 

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)**

Mozgásszegény

életmód

Normál
aktivitás

Fokozott 

aktivitás

1 35 40 45
2 50 65 70
3 70 85 95
4 85 105 115
5 95 120 130
6 110 135 150
7 120 150 165
8 130 165 180
9 140 175 195
10 150 190 210

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), pentanátrium-trifoszfát 
(0,7%), kondroitin-szulfát (430 mg/kg), chitosan (430 mg/kg).

Senior 
SMALL & TOY

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtartalom: ............................ 9 %
Fehérje: .................................................32 %
Állati / növényi fehérje arány: 91/09
Zsír: ........................................................14 %
Ásványi anyagok: ..............................6,5 %
Nyers cellulóz: ...................................9,5 %
NFE*: .....................................................29 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálcium: ...............................................1,2 %
Foszfor: ................................................0,7 %
Ca/P arány: ..............................................1,7
Nátrium: ..............................................0,4 %
Omega-6 zsírsavak:..........................2,1 %
Omega-36 zsírsavak: .......................0,9 %

ME** számított: ............... 333 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 343 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........34 %
Zsírból származó energia: ...............36 %
NFE-ből származó energia: .............31 %

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra. 

** Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak.  

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉSEK: 
1,5 kg, 3 kg, 7 kg

valós méret



JAVALLAT
Teljes értékű étrend felnőtt, ivartalanított
(illetve hízásra hajlamos) kutyák részére:
• Kistestű fajtáknak (<10 kg) 10 hónapos kor után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
lóbabhüvely, hidrolizált állati fehérje, borsó, állati eredetű 
zsír, burgonyakeményítő (min. 4%), lignocellulóz, lenmag, 
ásványi anyagok, cukorrépapép, Psyllium rost (útifűmaghéj), 
frukto-oligoszacharidok, pasztőrözött Lactobacillus 
acidophilus.

Adult 
NEUTERED DOG

SMALL & TOY

1  Testsúly megtartása
Mérsékelt energiatartalmú táppal és megfelelő adagolással 
lehet csökkenteni az ivartalanítás miatti elhízás kockázatát. 
Megemelt rosttartalma hozzájárul a teltségérzet kialakulásához. 
A hozzáadott L-karnitin megkönnyíti a zsírok energiává 
alakítását, így korlátozza a zsírlerakódást.

2  Mérsékelt kalóriatartalom
Alacsony zsírtartalma és megemelt rosttartalma révén a táp 
energiatartalma alacsonyabb, így alacsonyabb a kalóriabevitel.

3  Fogkőképződés megakadályozása
Hozzáadott pentanátrium-trifoszfátot tartalmaz, ami 
megakadályozza a fogkőképződést, és jó fog- és szájhigiéniát 
biztosít. 

4  Egészséges húgyutak 
Nagy mennyiségben tartalmaz állati eredetű fehérjét, ami 
fokozza a vízfogyasztást, növeli a vizelet mennyiségét, és 
stabilizálja a vizelet kémhatását a húgyutak egészségének 
megőrzése érdekében. 

5  Alacsony glikémiás index
Csökkentett keményítőtartalma miatt elkerülhető a vércukorszint 
ingadozása.

6   Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az 
eleség bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a 
bélfl órát.

7  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkcióját és a 
faggyúmirigyek működését, így a szőrzet egészséges és fénylő 
lesz. 

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

Az ivartalanított kutyák hajlamosabbak az 
elhízásra, és gyakran az étvágyuk is fokozódik.     

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtartalom: ............................ 9 %
Fehérje: .................................................35 %
Állati / növényi fehérje arány: 89/11
Zsír: ........................................................14 %
Ásványi anyagok: ..............................7,5 %
Nyers cellulóz: ...................................9,5 %
NFE*: .....................................................25 %
Keményítő: ...........................................20 %
Kálcium: ...............................................1,3 %
Foszfor: .................................................... 1%
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:............................. 2 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,9 %

ME** számított: ............... 329 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 329 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........37 %
Zsírból származó energia: ...............36 %
NFE-ből származó energia: .............27 %

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)*

Mozgásszegény

életmód

Normál
aktivitás

Fokozott

aktivitás

1 35 40 45
2 55 60 70
3 70 80 95
4 85 95 115
5 100 110 135
6 115 125 150
7 125 140 165
8 135 150 180
9 150 165 195
10 160 175 210

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus 
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), pentanátrium-trifoszfát (0,7%).

* Az adagok tájékoztató jelleg�ek, a kutya fajtájától függ�en 
módosíthatóak.

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉSEK: 
1,5 kg, 3 kg, 7 kg

valós méret



ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

JAVALLAT
Teljes értékű étrend ivartalanított (illetve hízásra hajlamos) 
kutyák részére:
• Kistestű fajtáknak (<10 kg) 10 éves kor után 
• Miniatűr fajtáknak (<5 kg) 12 éves kor után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
lóbabhüvely, hidrolizált állati fehérje, borsó, lignocellulóz, 
burgonyakeményítő (min. 4%), állati eredetű zsír, ásványi 
anyagok, halolaj, lenmag, cukorrépapép, frukto-
oligoszacharidok, Psyllium rost (útifűmaghéj), chitosan, 
pasztőrözött Lactobacillus acidophilus, kondroitin-szulfát.

1  Testsúly megtartása
Mérsékelt energiatartalmú táppal és megfelelő adagolással lehet 
csökkenti az ivartalanítás és a csökkent aktivitás miatti elhízás 
kockázatát. A hozzáadott L-karnitin megkönnyíti a zsírok energiává 
alakítását, így korlátozza a zsírlerakódást. 

2  Mérsékelt kalóriatartalom
Alacsony zsírtartalma és megemelt rosttartalma révén a táp 
energiatartalma alacsonyabb, így alacsonyabb a kalóriabevitel.

3  Fogkőképződés megakadályozása
Hozzáadott pentanátrium-trifoszfátot tartalmaz, ami 
megakadályozza a fogkőképződést, és jó fog- és szájhigiéniát 
biztosít. 

4  Alacsony glikémiás index
Csökkentett keményítőtartalma miatt elkerülhető a vércukorszint 
ingadozása. 

5 Egészséges húgyutak
A magas állatifehérje-tartalom fokozza a vízfogyasztást, növeli 
a vizelet mennyiségét, és stabilizálja a vizelet kémhatását a 
vizeletkiválasztó rendszer egészsége érdekében.

6 Egészséges veseműködés fenntartása
A korlátozott foszfortartalom és a foszfor chitosan általi 
megkötése segít fenntartani az egészséges veseműködést.

7  Ízületek és izmok támogatása
A megfelelő fehérjetartalom segít az izomtömeg megtartásában. 
A kondroitin és a chitosan segítségével az ízületek rugalmasak 
és erősek maradnak.  

8  Immunrendszer támogatása
Az immunrendszer működését segíti a megfelelő fehérjetartalom 
és egy természetes antioxidáns, az E-vitamin. 

9  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve a 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális zsírsavtartalom 
támogatja a bőr és a szőrzet megújulását, a bőr védőfunkciójának 
fenntartását.

10   Kiváló emészthetőség 
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az eleség 
bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a bélfl órát.

Idős kutyákban felgyorsulnak a sejtszintű 
öregedésért felelős oxidatív folyamatok. A fő 
szervi funkciók támogatásra szorulnak. Az 
ivartalanítás hajlamosít az elhízásra, a fizikai 
aktivitás csökken, emiatt hajlamosak veszíteni 
izomtömegükből, és ízületeik merevebbé válnak.

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)*

Mozgásszegény

életmód

Normál
aktivitás

Fokozott

aktivitás

1 25 35 35
2 45 55 60
3 55 70 80
4 70 85 95
5 80 100 110
6 91 110 125
7 100 125 135
8 110 135 150
9 120 145 160
10 125 160 175

* Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak. . 

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus (7 mg/kg), 
L-karnitin (330 mg/kg), pentanátrium-trifoszfát (0,7%), kondroitin-
szulfát (430 mg/kg), chitosan (430 mg/kg).

Senior 
NEUTERED DOG

SMALL & TOY

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtartalom: ............................ 9 %
Fehérje: .................................................32 %
Állati / növényi fehérje arány: 88/12
Zsír: ........................................................12 %
Ásványi anyagok: ..............................6,5 %
Nyers cellulóz: ................................ 10,5 %
NFE*: .....................................................30 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálcium: ...............................................1,2 %
Foszfor: .................................................0,7%
Ca/P arány: ..............................................1,7
Nátrium: ..............................................0,4 %
Omega-6 zsírsavak:..........................1,5 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,9 %

ME** számított: ............... 319 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 331 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........35 %
Zsírból származó energia: ...............32 %
NFE-ből származó energia: .............33 %

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉSEK: 
1,5 kg, 3 kg, 7 kg 

valódi méret



JAVALLAT
Teljes értékű étrend felnőtt, ivartalanított (illetve 
hízásra hajlamos) kutyák részére :
•  Nagytestű fajtáknak (>25 kg) 18 hónapos kor után 
•  Közepes testű fajtáknak (11-25 kg) 12 hónapos kor 

után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
lóbabhüvely, hidrolizált állati fehérje, borsó, állati eredetű 
zsír, burgonyakeményítő (min. 4%), lignocellulóz, lenmag, 
ásványi anyagok, cukorrépapép, Psyllium rost (útifűmaghéj), 
frukto-oligoszacharidok, pasztőrözött Lactobacillus 
acidophilus, kondroitin-szulfát.

Adult 
NEUTERED DOG

LARGE & MEDIUM

1   Testsúly megtartása
Mérsékelt energiatartalmú táppal és megfelelő adagolással 
lehet csökkenti az ivartalanítás miatti elhízás kockázatát. 
Megemelt rosttartalma hozzájárul a teltségérzet 
kialakulásához. A hozzáadott L-karnitin megkönnyíti a zsírok 
energiává alakítását, így korlátozza a zsírlerakódást.

2  Mérsékelt kalóriatartalom
Alacsony zsírtartalma és megemelt rosttartalma révén a táp 
energiatartalma alacsonyabb, így alacsonyabb a kalóriabevitel.

3  Ízületek és izmok támogatása
A magas fehérjetartalom, a kondroitin és a chitosan 
hozzájárulnak a csont- és a vázizomrendszer egészségéhez. 

4  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az 
eleség bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a 
bélfl órát.

5  Alacsony glikémiás index
Csökkentett keményítőtartalma miatt elkerülhető a 
vércukorszint ingadozása. 

6  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

7  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkcióját és a 
faggyúmirigyek működését, így a szőrzet egészséges és fénylő 
lesz. 

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

Az ivartalanított kutyák hajlamosabbak az 
elhízásra, és gyakran az étvágyuk is fokozódik.  

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtartalom: ....................................9 %

Fehérje:: ................................................35 %
Állati / növényi fehérje arány: 89/11
Zsír: ........................................................14 %
Ásványi anyagok: ..............................7,5 %
Nyers cellulóz: ...................................9,5 %
NFE*: .....................................................25 %
Keményítő: ...........................................20 %
Kálcium: ...............................................1,3 %
Foszfor: .................................................... 1%
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:............................. 2 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,9 %

ME** számított: ............... 329 kcal/100 g 
ME**in vivo mért: ............ 329 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........37 %
Zsírból származó energia: ...............36 %
NFE-ből származó energia: .............27 %

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)**

Mozgásszegény

életmód

Normál
aktivitás

Fokozott

aktivitás

11 170 190 225
15 210 230 275
20 250 280 335
25 290 325 390
30 330 365 440
35 365 405 490
40 400 445 535
45 430 480 575
50 465 515 620
60 525 580 700
70 580 645 775

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra.

** Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak.

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus 
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), kondroitin-szulfát 
(215 mg/kg), chitosan (215 mg/kg).

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉSEK: 
3 kg, 7 kg, 12 kg

valós méret



JAVALLAT
Teljes értékű étrend ivartalanított (illetve hízásra hajlamos) 
kutyák részére: 
• Nagytestű fajtáknak (>25 kg) 6 éves kor után
• Közepes testű fajtáknak (11-25 kg) 8 éves kor után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
lóbabhüvely, hidrolizált állati fehérje, borsó, lignocellulóz, 
burgonyakeményítő (min. 4%), állati eredetű zsír, ásványi 
anyagok, halolaj, lenmag, cukorrépapép, frukto-
oligoszacharidok, Psyllium rost (útifűmaghéj), chitosan, 
pasztőrözött Lactobacillus acidophilus, kondroitin-szulfát.

1  Testsúly megtartása
Mérsékelt energiatartalmú táppal és megfelelő adagolással lehet 
csökkenti az ivartalanítás és a csökkent aktivitás miatti elhízás 
kockázatát. A hozzáadott L-karnitin megkönnyíti a zsírok 
energiává alakítását, így korlátozza a zsírlerakódást.

2  Mérsékelt kalóriatartalom
Alacsony zsírtartalma és megemelt rosttartalma révén a táp 
energiatartalma alacsonyabb, így alacsonyabb a kalóriabevitel.     

3  Izomtömeg megtartása
A kellő mennyiségű fehérje segít megtartani az izomtömeget. 

4  Ízületek és izmok támogatása
A megfelelő fehérjetartalom segít az izomtömeg megtartásában. 
A kondroitin és a chitosan segítségével az ízületek rugalmasak 
és erősek maradnak. 

5  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít.  
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az eleség 
bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a bélfl órát.

6  Alacsony glikémiás index
Csökkentett keményítőtartalma miatt elkerülhető a vércukorszint 
ingadozása.

7  Immunrendszer támogatása
Az immunrendszer működését segíti a megfelelő fehérjetartalom 
és egy természetes antioxidáns, az E-vitamin. 

8  Egészséges veseműködés fenntartása
A korlátozott foszfortartalom és a foszfor chitosan általi megkötése 
segít fenntartani az egészséges veseműködést.

9  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, tojást, 
marhahúst és halat.*

10  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve a 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális zsírsavtartalom 
támogatja a bőr és a szőrzet megújulását, a bőr védőfunkciójának 
fenntartását. 

Idős kutyákban felgyorsulnak a sejtszintű 
öregedésért felelős oxidatív folyamatok. A fő 
szervi funkciók támogatásra szorulnak. Az 
ivartalanítás hajlamosít az elhízásra, a fizikai 
aktivitás csökken, emiatt hajlamosak veszíteni 
izomtömegükből, és ízületeik merevebbé válnak. 

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %)
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtartalom: ............................ 9 %
Fehérje: .................................................32 %
Állati / növényi fehérje arány: 88/12
Zsír: ........................................................12 %
Ásványi anyagok: ..............................6,5 %
Nyers cellulóz: ................................ 10,5 %
NFE*: .....................................................30 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálium: .................................................1,2 %
Foszfor: .................................................0,7%
Ca/P arány: ..............................................1,7
Nátrium: ..............................................0,4 %
Omega-6 zsírsavak:..........................1,5 %
Omega-3 zsírsavak...........................0,9 %

ME** számított: ............... 319 kcal/100 g 
ME** in vivo mért. .......... 331 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........35 %
Zsírból származó energia: ...............32 %
NFE-ből származó energia: .............33 %

Kutya
test-
tömege
(kg)

Napi adag (g/nap)**

Mozgásszegény

életmód

Normál
aktivitás

Fokozott

aktivitás

11 135 170 185
15 165 205 225
20 200 250 275
25 230 290 320
30 260 330 360
35 290 365 400
40 320 395 435
45 345 430 475
50 370 460 505
60 415 520 575
70 460 575 635

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra.

** Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak. 

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus (7 mg/kg), 
L-karnitin (330 mg/kg), kondroitin-szulfát (430 mg/kg), chitosan (430 
mg/kg).

Senior 
NEUTERED DOG

LARGE & MEDIUM

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag 
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉSEK: 
3 kg, 7 kg, 12 kg

valós méret



1  A növekedés első szakasza 
A táp koncentrált: energiatartalma magas, emészthetősége 
pedig kiváló, ezáltal képes fedezni az intenzív és gyors 
növekedés tápanyagigényét az első szakaszban.

2  Magas energiatartalom
A táp a magas zsírtartalom révén energiában gazdag.

3  Ízületek és izmok támogatása
A magas fehérjetartalom és kiegyensúlyozott kálcium- és 
foszfortartalom biztosítja az egészséges csontnövekedést.

4  Immunrendszer támogatása
A hozzáadott béta-glükán (sörélesztő sejtfal-kivonat) 
támogatja az immunrendszer fejlődését, javítja a vakcinákra 
adott immunválaszt, és fokozza a betegségekkel szembeni 
ellenálló-képességet. 

5  Kiváló emészthetőség
Keményítőtar talma alacsony, mivel az éretlen 
emésztőrendszerben alacsony az amiláz aktivitás. A 
Lactobacillusok (probiotikum) stimulálják a védő savtermelő 
bélflóra kialakulását. Hozzájárulnak a helyi immunitás 
erősödéséhez. A szepiolit védi az emésztőszervek 
nyálkahártyáját, segít megfékezni a gyulladásos és fertőzéses 
folyamatokat, illetve hozzájárul a bélsár normális szagának és 
konzisztenciájának kialakításához. Az oldható rostok 
(prebiotikum) stabilizálják a normál bélfl órát, és hozzájárulnak 
a vastagbél egészséges működéséhez.

6  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkciójának 
kialakulását és a szőrzet kifejlődését. 

7  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

JAVALLAT
Teljes értékű étrend kölyökkutyák részére::
• Nagytestű fajtáknak (felnőttkori súly >25 kg)
  7 hónapos korig 
• Közepes testű fajtáknak (11-25 kg) 6 hónapos korig 
Teljes értékű étrend szuka kutyák részére:
• Nagy- és közepes testű fajtáknak vemhesség/szoptatás 
alatt
 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), állati 
eredetű zsír, borsó, burgonyakeményítő (min. 4%), hidrolizált 
állati fehérje, lignocellulóz, cukorrépapép, lóbabhüvely, 
ásványi anyagok, lenmag, halolaj, frukto-oligoszacharidok, 
Psyllium rost (útifűmaghéj), élesztő béta-glükán, 
pasztőrözött Lactobacillus acidophilus.

Baby 
LARGE & MEDIUM

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

A növekedés első szakaszában, a növekedési 
csúcs előtt a közepes és a nagytestű fajtáknál 
a csontok egészséges fejlődésének intenzív 
energia-, fehérje- és ásványianyag-igénye van. 
Az emésztőrendszerük érzékeny, immun-
rendszerük pedig éretlen.

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %))
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtaralom:.............................. 9 %
Fehérje: .................................................36 %
Állati / növényi fehérje arány: 91/09
Zsír: .........................................................21%
Ásványi anyagok: ..............................7,5 %
Nyers cellulóz: ...................................... 4 %
NFE*: ................................................. 22,5 %
Keményítő: ...........................................19 %
Kálcium: ...............................................1,2 %
Foszfor: ................................................0,9 %
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:..........................2,5 %
Omega-3 zsírsavak:............................. 1 %

ME** számított: ............... 383 kcal/100 g 
Me** in vivo mért: .......... 396 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........33 %
Zsírból származó energia: ...............47 %
NFE-ből származó energia: .............21 %

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Béta-glükán (500 mg/kg), szepiolit (0,5%), pasztőrözött 
Lactobacillus acidophilus (7 mg/kg),
L-karnitin (330 mg/kg).

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra.

* Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától és 
aktivitási szintjétől függően módosíthatóak.

Kutya
test-
tömege 
(kg)

Napi adag (g/nap)**

ÉLETKOR (hónap)
2 3 4/6

4 200 175
5 230 200
6 260 230 195
8 315 275 235
10 365 320 275
12 310
15 360

Kutya
test-
tömege 
(kg)

Napi adag (g/nap)**

ÉLETKOR (hónap)
2/3 4/5 6/7

5 230
6 260
7 290
8 315
10 365 320
12 415 360
15 480 420 360
20 580 510 435
25 590 505
30 665 570
35 740 635
40 805 690

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

KÖZEPES TESTŰ FAJTÁK

NAGYTESTŰ FAJTÁK

KISZERLÉSEK: 
3 kg, 7 kg, 12 kg

valós méret



1  A növekedés második szakasza 
A táp kifejezetten a növekedés második, növekedési csúcs 
utáni szakaszának tápanyagigényét elégíti ki. Ebben a 
szakaszban az izomtömeg fejlődésén van a hangsúly.

2  Magas energiatartalom
A táp energiatartalma magas, de nem túlzottan, ezáltal 
megfelel a növekedési időszak végén fennálló igénynek, és 
megelőzi a túlsúly és a táplálkozási eredetű csontrendszeri 
és ízületi betegségek kialakulását.

3  Ízületek és izmok támogatása
A magas fehérjetartalom és kiegyensúlyozott ásványianyag-
tartalom biztosítja az egészséges csontnövekedést.

4  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), a Lactobacillusok 
(probiotikum) és a szepiolit támogatják az egészséges bélfl óra 
kialakulását, és védik az emésztőszervek nyálkahártyáját.

5   Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkciójának 
kialakulását és a szőrzet kifejlődését. 

6  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, tojást, 
marhahúst és halat.*

7  Egészséges húgyutak
A magas állatifehérje-tartalom fokozza a vízfogyasztást, növeli 
a vizelet mennyiségét, és stabilizálja a vizelet kémhatását a 
vizeletkiválasztó rendszer egészsége érdekében.

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

JAVALLAT
Teljes értékű étrend fi atal kutyák részére
•  Közepes testű fajtáknak (felnőttkori súly 11-25 kg) a 

növekedési csúcsot követően, azaz 7-12 hónapos kor 
között 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), állati 
eredetű zsír, borsó, burgonyakeményítő (min. 4%), hidrolizált 
állati fehérje, lignocellulóz, cukorrépapép, lóbabhüvely, 
ásványi anyagok, lenmag, halolaj, frukto-oligoszacharidok, 
Psyllium rost (útifűmaghéj), pasztőrözött Lactobacillus 
acidophilus.

Junior 
SPECIAL MEDIUM

A növekedési csúcsot követően a fiatal kutyák 
tápanyagigénye már kevésbé intenzív. Étrendjük 
összeállításánál ezt figyelembe kell venni, így 
elkerülhetjük a hízásra és a csont-, illetve ízületi 
betegségekre való hajlam kialakulását. 

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %))
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtaralom:.............................. 9 %
Fehérje: .................................................36 %
Állati / növényi fehérje arány: 91/09
Zsír: ........................................................19 %
Ásványi anyagok: ................................. 8 %
Nyers cellulóz: ...................................4,5 %
NFE*: ................................................. 23,5 %
Keményítő: ...........................................20 %
Kálcium: ...............................................1,3 %
Foszfor: .................................................... 1%
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:..........................2,4 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,9 %

ME** számított: ............... 370 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 388 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........34 %
Zsírból származó energia: ...............44 %
NFE-ből származó energia: .............22 %

Kutya
test-
tömege 
(kg)

Ration quotidienne (g/jour)**

AGE (mois)
7 8 9/10 11/12

8 240 215 195
10 280 250 225
12 315 285 255 210
15 365 330 295 245
17 400 360 320 265
20 355 295
22 380 315
24 335
25 345

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg).

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra. 

* Az adagok tájékoztató jellegűek, a fi atal kutya fajtájától és 
aktivitási szintjétől függően módosíthatóak. 

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

Global Preventive Profile

KISZERELÉSEK: 
3 kg, 7 kg, 12 kg

valós méret



ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

JAVALLAT
Teljes értékű étrend fi atal kutyák részére
•  Nagytestű fajtáknak (felnőttkori súly >25 kg) a növekedési 

csúcsot követően, azaz 8-18 hónapos kor között 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
hidrolizált állati fehérje, állati eredetű zsír, borsó, 
burgonyakeményítő (min. 4%), lóbabhüvely, lignocellulóz, 
cukorrépapép, ásványi anyagok, halolaj, lenmag, frukto-
oligoszacharidok, Psyllium rost (útifűmaghéj), chitosan, 
pasztőrözött Lactobacillus acidophilus, kondroitin-szulfát.

Junior 
SPECIAL LARGE

1  Speciálisan hosszú növekedési fázis 
(>16 hónap)

Kiegyensúlyozott energia/fehérje aránya révén a táp 
egészséges fejlődést biztosít a növekedés teljes időszakában. 

2  Mérsékelt energiatartalom
Alacsony zsírtartalma és magas rosttartalma révén a táp 
energiatartalma mérsékelt.

3  Testsúly megtartása
A mérsékelt energiatartalommal és az adagolás betartásával 
biztosítani lehet az egészséges növekedést a fejlődési csúcsot 
követően az elhízás kockázata nélkül.

4  Ízületek és izmok támogatása
A magas fehérjetartalom, a kondroitin és a chitosan 
hozzájárulnak a csont- és a vázizomrendszer egészséges 
fejlődéséhez. 

5  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), a 
Lactobacillusok (probiotikum) és a szepiolit támogatják az 
egészséges bélfl óra kialakulását, és védik az emésztőszervek 
nyálkahártyáját.

6  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

7  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, illetve 
kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkciójának 
kialakulását és a szőrzet kifejlődését. 

A növekedési csúcsot követően a fiatal nagytestű 
kutyák tápanyagigénye már kevésbé intenzív. 
Étrendjük összeállításánál ezt figyelembe kell 
venni, így elkerülhetjük a hízásra és a csont- 
illetve ízületi betegségekre való hajlam 
kialakulását.

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %))
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtaralom:.............................. 9 %
Fehérje: ............................................. 36,5 %
Állati / növényi fehérje arány: 91/09
Zsír: ........................................................15 %
Ásványi anyagok: ..............................7,5 %
Nyers cellulóz: ...................................5,5 %
NFE*: ................................................. 26,5 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálium: .................................................1,1 %
Foszfor: ................................................0,9 %
Ca/P arány: ..............................................1,2
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:............................. 2 %
Omega-3 zsírsavak_ .........................0,9 %

ME** számított: ............... 348 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 365 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........37 %
Zsírból származó energia: ...............37 %
NFE-ből származó energia: .............27 %

Kutya
test-
tömege 
(kg)

Ration quotidienne (g/jour)**

ÉLETKOR (hónap)
8 9/11 12/14 15/16 17/18

14 375
15 390 350 310
20 475 425 380 345
25 550 495 440 400 365
30 620 560 494 455 415
35 685 620 550 505 460
40 750 675 600 550 500
45 810 730 650 595 540
50 785 695 640 580
55 745 680 620
60 785 720 655
70 800 725

ÖSSZETEVŐK / 
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), kondroitin-szulfát
(215 mg/kg), chitosan (215 mg/kg).

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra. 

* Az adagok tájékoztató jellegűek, a fi atal kutya fajtájától és 
aktivitási szintjétől függően módosíthatóak
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ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

1   Optimális testsúly 
A kiegyensúlyozott energiaháztartás a kulcsa az egészséges 
testsúly és az ideális testösszetétel megtartásának (sovány 
testtömeg/zsír arány).  

2  Optimális izomtömeg
A magas fehérjetartalom támogatja az izomzat fejlődését.

3  Ízületek és izmok támogatása
A magas fehérjetartalom, a kondroitin és a chitosan 
hozzájárulnak az egészséges csont- és vázizomrendszer 
fenntartásához. 

4  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az 
eleség bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a 
bélfl órát.

5  Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

6  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, 
illetve kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr védőfunkcióját és a 
faggyúmirigyek működését, így a szőrzet egészséges és 
fénylő lesz. 

7 Egészséges húgyutak
A magas állatifehérje-tartalom fokozza a vízfogyasztást, 
növeli a vizelet mennyiségét, és stabilizálja a vizelet 
kémhatását a vizeletkiválasztó rendszer egészsége érdekében.

Felnőtt kutyáknál az optimális testsúly és 
testösszetétel megtartása a cél kiegyensúlyozott 
étrend és megfelelő fizikai aktivitás révén.

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra. 

** Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak. 

Adult 
LARGE & MEDIUM

JAVALLAT
Teljes értékű étrend felnőtt kutyák részére
• Nagytestű fajtáknak (>25 kg) 18 hónapos kortól
• Közepes testű fajtáknak (11-25 kg) 12 hónapos kortól 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), borsó, 
állati eredetű zsír, hidrolizált állati fehérje, burgonyakeményítő 
(min. 4%), lignocellulóz, lenmag, lóbabhüvely, ásványi 
anyagok, cukorrépapép, frukto-oligoszacharidok, Psyllium 
rost (útifűmaghéj), chitosan, pasztőrözött Lactobacillus 
acidophilus, kondroitin-szulfát.

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %))
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtaralom: .................................... 9 %
Fehérje: ............................................................35 %
Állati / növényi fehérje arány: 89/11
Zsír: ........................................................17 %
Ásványi anyagok: ................................. 8 %
Nyers cellulóz: ...................................... 5 %
NFE*: .....................................................26 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálcium: ...............................................1,3 %
Fosszor: .................................................. 1 %
Ca/P arány: ..............................................1,3
Nátrium: ..............................................0,6 %
Omega-6 zsírsavak:............................. 2 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,8 %

ME** számított: ............... 358 kcal/100 g 
ME** in vivo mért: .......... 382 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........34 %
Zsírból származó energia: ...............40 %
NFE-ből származó energia: .............25 %

Kutya
test-
tömege 
(kg)

Napi adag (g/nap)**

Mozgás-

szegény 

életmód

Normál 
aktivitás

Fokozott 
aktivitás

11 160 200 245
15 200 250 300
20 240 300 360
25 280 350 420
30 315 395 475
35 350 435 525
40 385 480 575
45 415 515 620
50 445 555 665
60 500 625 750
70 555 695 835

ÖSSZETEVŐK /
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus 
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), kondroitin-szulfát (215 
mg/kg), chitosan (215 mg/kg). 

Global Preventive Profile

*Nitrogénmentes kivonható anyag         
**Metabolizálható Energia

KISZERELÉS: 
3 kg, 7 kg, 12 kg, 16 kg

valós méret



1  Testsúly megtartása
A megfelelő energiatartalom csökkenti a mérséklődő aktivitás 
miatti elhízás kockázatát.

2  Mérsékelt kalóriatartalom
Csökkentett zsírtartalma és megemelt rosttartalma révén a 
táp energiatartalma mérsékelt, így megfelel az idős kutya 
igényének.

3  Izomtömeg megtartása
A kellő mennyiségű fehérje segít megtartani az izomtömeget.

4  Ízületek és izmok támogatása
A magas fehérjetartalom, a kondroitin és a chitosan 
hozzájárulnak az egészséges csont- és vázizomrendszer 
fenntartásához. 

5  Kiváló emészthetőség
Keményítőtartalma alacsony, ami jó emészthetőséget biztosít. 
Az oldható és oldhatatlan rostok (prebiotikum), illetve a 
hozzáadott Lactobacillusok (probiotikum) szabályozzák az 
eleség bélben való áthaladásának idejét, és stabilizálják a 
bélfl órát.

6  Immunrendszer támogatása
Az immunrendszer működését segíti a megfelelő 
fehérjetartalom és egy természetes antioxidáns, az E-vitamin. 

7  Bőr és szőrzet támogatása
A sok kéntartalmú aminosavat tartalmazó állati fehérjék, 
illetve a kiegyensúlyozott omega-3 és omega-6 esszenciális 
zsírsavtartalma révén támogatja a bőr és a szőrzet meg-
újulását, a bőr védőfunkciójának fenntartását. 

8 Allergénekben szegény összetétel
A termék nem tartalmaz kukoricát, búzát, glutént, szóját, 
tojást, marhahúst és halat.*

9  Egészséges veseműködés fenntartása
A korlátozott foszfortartalom és a foszfor chitosan általi 
megkötése segít fenntartani az egészséges veseműködést.

10  Egészséges húgyutak
A kellő állatifehérje-tartalom fokozza a vízfogyasztást, növeli 
a vizelet mennyiségét, és stabilizálja a vizelet kémhatását a 
vizeletkiválasztó rendszer egészsége érdekében.

ADALÉKANYAGOK
(lásd 21. oldal)

JAVALLAT
Teljes értékű étrend ivaros kutyák részére:
• Nagytestű fajtáknak (>25 kg) 6 éves kor után 
• Közepes testű fajtáknak (11-25 kg) 8 éves kor után 

ÖSSZETÉTEL
Dehidratált sertés- és baromfi fehérje, rizs (min. 7%), 
lóbabhüvely, hidrolizált állati fehérje, borsó, lignocellulóz, 
állati eredetű zsír, burgonyakeményítő (min. 4%), ásványi 
anyagok, halolaj, lenmag, cukorrépapép, napraforgóolaj, 
frukto-oligoszacharidok, Psyllium rost (útifűmaghéj), 
chitosan, pasztőrözött Lactobacillus acidophilus, kondroitin-
szulfát.

Senior 
LARGE & MEDIUM

Idős kutyákban felgyorsulnak a sejtszintű 
öregedésért felelős oxidatív folyamatok. A fő 
szervi funkciók támogatásra szorulnak. A fizikai 
aktivitás csökken, emiatt hajlamosak veszíteni 
izomtömegükből, és ízületeik merevebbé válnak.

BELTARTALOM 
(a szárazanyagban, %))
(lásd 20-21. oldal)

Nedvességtaralom:.............................. 9 %
Fehérje: .................................................32 %
Állati / növényi fehérje arány: 88/12
Zsír: ........................................................14 %
Ásványi anyagok: ..............................6,5 %
Nyers cellulóz: ...................................9,5 %
NFE*: .....................................................29 %
Keményítő: ...........................................22 %
Kálcium: ...............................................1,2 %
Foszfor: ................................................0,7 %
Ca/P arány: ..............................................1,7 
Nátrium: ..............................................0,4 %
Omega-6 zsírsavak:..........................1,8 %
Omega-3 zsírsavak:..........................0,9 %

ME** számított: ............... 333 kcal/100 g 
Me** in vivo mért: .......... 343 kcal/100 g
Fehérjéből származó energia: ........34 %
Zsírból származó energia: ...............36 %
NFE-ből származó energia: .............31 %

Kutya
test-
tömege 
(kg)

Napi adag (g/nap)**

Mozgás-

szegény 

életmód

Normál 
aktivitás

Fokozott 
aktivitás

11 160 205 225
15 200 250 275
20 240 300 330
25 280 350 385
30 315 395 435
35 350 440 480
40 385 480 525
45 415 520 570
50 445 555 610
60 505 630 690
70 555 695 765

ÖSSZETEVŐK /
KÜLÖNLEGES 
ADALÉKANYAGOK
Szepiolit (0,5%), pasztőrözött Lactobacillus acidophilus 
(7 mg/kg), L-karnitin (330 mg/kg), kondroitin-szulfát 
(430 mg/kg), chitosan (430 mg/kg).

* A felsorolt összetevők nyomokban előfordulhatnak. Nem 
alkalmas hipoallergén tápként való alkalmazásra. 

* Az adagok tájékoztató jellegűek, a kutya fajtájától 
függően módosíthatóak. 
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ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK TÁBÁZATA

A felhasználásra kész tápban (%)A felhasználásra kész tápban (%)

KISTESTŰ KUTYA NAGYTESTŰ KUTYA IVARTALANÍTOTT KUTYA

Beltartalmi értékek BABY ADULTADULT SENIORSENIOR BABY JUNIORJUNIOR
MEDIUMMEDIUM

JUNIORJUNIOR
LARGELARGE ADULTADULT SENIORSENIOR ADULTADULT

SMALLSMALL
SENIORSENIOR
SMALLSMALL

ADULTADULT
LARGELARGE

SENIORSENIOR
LARGELARGE

Nedvességtartalom (%)Nedvességtartalom (%) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Fehérje (%)Fehérje (%) 36 35 32 36 36 36.5 35 32 35 32 35 32

Állati / növényi fehérje arányÁllati / növényi fehérje arány 91/09 89/11 88/12 91/09 91/09 91/09 89/11 88/12 89/11 88/12 89/11 88/12

Zsír (%)Zsír (%) 21 17 14 21 19 15 17 14 14 12 14 12

Ásványi anyagok (%)Ásványi anyagok (%) 7.5 8 6.5 7.5 8 7.5 8 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5

Nyers cellulóz (%)Nyers cellulóz (%) 4 5 9.5 4 4.5 5.5 5 9.5 9.5 10.5 9.5 10.5

Összes rost (%) 8 9.5 17.5 8 8 10 9.5 17.5 18 19 18 19

Keményítő (%) 19 22 22 19 20 22 22 22 20 22 20 22

Kálcium %)Kálcium %) 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2

Foszfor (%)Foszfor (%) 0.9 1.0 0.7 0.9 1.0 0.9 1.0 0.7 1.0 0.7 1.0 0.7

Ca/P arányCa/P arány 1.3 1.3 1.7 1.3 1.3 1.2 1.3 1.7 1.3 1.7 1.3 1.7

Nátrium (%)Nátrium (%) 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4

Kálium (%)Kálium (%) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Magnézium (%)Magnézium (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Omega-6 (%)Omega-6 (%) 2.5 2 2 2.5 2.4 2 2 2 2.1 2 2.1 2

Omega-3 (%)Omega-3 (%) 1 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Nitrogénmentes kivonható anyag (%)Nitrogénmentes kivonható anyag (%) 22.5 26 29 22.5 23.5 26.5 26 29 25 30 25 30

Metabolizálható energia, számított (3.5-3.5-8.5) 383 358 333 383 370 348 358 333 329 319 329 319
Metabolizálható energia, in vivo mért 396 382 343 396 388 365 382 343 329 331 329 331

Fehérje / kalória arány (g/Mcal) 94 98 96 94 97 105 98 96 106 100 106 100

Fehérje / energia arány  (%) 33 34 34 33 34 37 34 34 37 35 37 35

Zsír / energia arány (%) 47 41 36 47 44 37 41 36 36 32 36 32
NFE / energia arány (%) 21 25 31 21 22 27 25 31 27 33 27 33

Hozzáadott vitaminok és nyomelemek:Hozzáadott vitaminok és nyomelemek:
A-vitamin(NE/kg)A-vitamin(NE/kg) 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560

D3-vitamin(NE/kg)D3-vitamin(NE/kg) 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

E-vitamin (mg/kg)E-vitamin (mg/kg) 140 569 569 140 140 140 569 569 569 569 569 569

K3-vitamin (mg/kg)K3-vitamin (mg/kg)
B1-vitamin (tiamin) (mg/kg)B1-vitamin (tiamin) (mg/kg) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B2-vitamin (ribofl avin) (mg/kg)B2-vitamin (ribofl avin) (mg/kg) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

B3-vitamin, (PP, niacin, nikotinsav) (mg/kg)B3-vitamin, (PP, niacin, nikotinsav) (mg/kg) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

B5-vitamin (pantoténsav) mg/kg)B5-vitamin (pantoténsav) mg/kg) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

B6-vitamin (piridoxin) (mg/kg)B6-vitamin (piridoxin) (mg/kg) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

B8-vitamin (biotin, H-vitamin) (mg/kg)B8-vitamin (biotin, H-vitamin) (mg/kg) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

B9-vitamin (folsav) (mg/kg)B9-vitamin (folsav) (mg/kg) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

B12-vitamin (kobalamin) (mg/kg)B12-vitamin (kobalamin) (mg/kg) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Kolin (mg/kg)Kolin (mg/kg) 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739

Taurin (mg/kg)Taurin (mg/kg)
Réz (szulfát) (mg/kg)Réz (szulfát) (mg/kg) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vas (mg/kg)Vas (mg/kg) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Jód (mg/kg)Jód (mg/kg) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Mangán (szulfát) (mg/kg)Mangán (szulfát) (mg/kg) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Szelén (mg/kg)Szelén (mg/kg)  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06
Cink (szulfát) (mg/kg)Cink (szulfát) (mg/kg) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130



ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK TÁBÁZATA

Szárazanyagra vonatkoztatva (%)Szárazanyagra vonatkoztatva (%)

KISTESTŰ KUTYA NAGYTESTŰ KUTYA IVARTALANÍTOTT KUTYA

Beltartalmi értékek BABY ADULTADULT SENIORSENIOR BABY JUNIORJUNIOR
MEDIUMMEDIUM

JUNIORJUNIOR
LARGELARGE ADULTADULT SENIORSENIOR ADULTADULT

SMALLSMALL
SENIORSENIOR
SMALLSMALL

ADULTADULT
LARGELARGE

SENIORSENIOR
LARGELARGE

Fehérje (%) 39.6 38.5 35.2 39.6 39.6 40.1 38.5 35.2 38.5 35.2 38.5 35.2

Zsír (%) 23.1 18.7 15.4 23.1 20.9 16.5 18.7 15.4 15.4 13.2 15.4 13.2

Ásványi anyagok (%) 8.2 8.8 7.1 8.2 8.8 8.2 8.8 7.1 8.2 7.1 8.2 7.1

Nyers cellulóz (%) 4.4 5.5 10.4 4.4 4.9 6.0 5.5 10.4 10.4 11.5 10.4 11.5

Összes rost (%) 8.8 10.4 19.2 8.8 8.8 11.0 10.4 19.2 19.8 20.9 19.8 20.9

Keményítő (%) 20.9 24.2 24.2 20.9 22.0 24.2 24.2 24.2 22.0 24.2 22.0 24.2

Kálcium (%) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.2 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3

Foszfor (%) 1.0 1.1 0.8 1.0 1.1 1.0 1.1 0.8 1.1 0.8 1.1 0.8

Ca/P arány (%) 1.3 1.3 1.7 1.3 1.3 1.2 1.3 1.7 1.3 1.7 1.3 1.7

Nátrium (%) 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4

Kálium (%) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Magnézium (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Omega-6 zsírsavak (%) 2.7 2.2 2.2 2.7 2.6 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.2

Omega-3 zsírsavak (%) 1.1 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Nitrogénmentes kivonható anyag (%) 24.7 28.6 31.9 24.7 25.8 29.1 28.6 31.9 27.5 33.0 27.5 33.0

Metabolizálható energia, számított (3,5-3,5-8,5) 421 393 365 421 406 382 393 365 362 351 362 351

1000 kcal-ra vonatkoztatva1000 kcal-ra vonatkoztatva

KISTESTŰ KUTYA NAGYTESTŰ KUTYA IVARTALANÍTOTT KUTYA

Beltartalmi értékek BABY ADULTADULT SENIORSENIOR BABY JUNIORJUNIOR
MEDIUMMEDIUM

JUNIORJUNIOR
LARGELARGE ADULTADULT SENIORSENIOR ADULTADULT

SMALLSMALL
SENIORSENIOR
SMALLSMALL

ADULTADULT
LARGELARGE

SENIORSENIOR
LARGELARGE

Fehérje (%) 93.9 97.8 96.2 93.9 97.4 104.9 97.8 96.2 106.4 100.3 106.4 100.3

Zsír (%) 54.8 47.5 42.1 54.8 51.4 43.1 47.5 42.1 42.6 37.6 42.6 37.6

Ásványi anyagok (%) 19.6 22.3 19.5 19.6 21.6 21.6 22.3 19.5 22.8 20.4 22.8 20.4

Nyers cellulóz (%) 10.4 14.0 28.6 10.4 12.2 15.8 14.0 28.6 28.9 32.9 28.9 32.9

Összes rost (%) 20.9 26.5 52.6 20.9 21.6 28.7 26.5 52.6 54.7 59.6 54.7 59.6

Keményítő (%) 49.6 61.5 66.2 49.6 54.1 63.2 61.5 66.2 60.8 69.0 60.8 69.0

Kálcium (%) 3.1 3.6 3.6 3.1 3.5 3.2 3.6 3.6 4.0 3.8 4.0 3.8

Foszfor (%) 2.3 2.8 2.1 2.3 2.7 2.6 2.8 2.1 3.0 2.2 3.0 2.2

Ca/P arány (%) 3.1 3.3 4.7 3.1 3.2 3.1 3.3 4.7 3.6 4.9 3.6 4.9

Nátrium (%) 1.6 1.7 1.2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.2 1.8 1.3 1.8 1.3

Kálium (%) 1.8 2.0 2.1 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2

Magnézium (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Omega-6 zsírsavak (%) 6.5 5.6 6.0 6.5 6.5 5.7 5.6 6.0 6.4 6.3 6.4 6.3

Omega-3 zsírsavak (%) 2.6 2.2 2.7 2.6 2.4 2.6 2.2 2.7 2.7 2.8 2.7 2.8
Nitrogénmentes kivonható anyag (%) 58.7 72.6 87.2 58.7 63.6 76.2 72.6 87.2 76.0 94.1 76.0 94.1




