
Красива козина
Поддържа мекотата и блясъка на кози-
ната, чрез синергичното действие на 
поречевото масло и биотина. Подпомага 
изграждането на косъма, чрез оптимал-
но съдържание на сяросъдържащи амино-
киселини, важни за синтеза на кератина.

Oчарователно куче 
с много таланти
Това пълно с енергия куче винаги дава най-доброто от 
себе си. Мило, вярно и търпеливо... неговият спокоен 
нрав го прави отличен компаньон на деца. Със своята 
смелост, издръжливост, легендарен нюх и изключи-
телна памет, Голдън Ретривърът винаги е служил на 
човека и е доказал своята вярност.

Golden Retriever 25

СЪСТАВ:
Дехидратирано птиче месо, ориз, царевица, пшеница, растителен протеинов из-
олат*, животински мазнини, хидролизирани животински протеини, растителни 
влакнини, цвеклова каша, минерали, рибено масло, растителни масла (от соя и по-
реч), домати (източник на ликопен), семена от псилиум, фрукто-олигозахариди, на-
триев полифосфат, таурин, хидролизирани ракообразни (източник на глюкозамин), 
L-карнитин, DL-метионин, екстракт от невен (източник на лутеин), зелен чай и 
грозде (източник на полифеноли), хидролизиран хрущял (източник на хондроитин).

*L.I.P – протеини, подбрани по тяхната много висока усвояемост.

Малко история...
Често се смята, че Голдън Ретривърът е дълго-
косместият братовчед на Лабрадор Ретривъра. 
Голдън Ретривърът обаче произхожда от Шотлан-
дия, докато Лабрадорът идва от Нюфаундленд.

Чувствителна кожа
Гъстата, непромокаема козина задържа топлина и влага, 
което прави Голдън Ретривърът предразположен към дер-
матологични проблеми. Неговата кожа реагира остро и за-
това такива проблеми трябва да се установяват и лекуват 
навреме.

Грижа за козината!
Редовното ресане и специалното хранене ще помогнат за 
поддържането на ествествената красота на меката кози-
на на Голдън Ретривъра и ще ограничат кожните инфекции.

Предразположеност 
към наднормено тегло
Естествената предразположеност към 
натрупване на наднормено тегло, комби-
нирана с липса на движение и лошо хра-
нене може да доведе до затлъстяване. 
Рискът се увеличава още повече при ка-
стрираните животни и тези в напреднала 
възраст – между 6 и 10 години.

Сърдечна дейност
Кучетата от породата Голдън Ретри-
вър са предразположени в по-голяма 
степен към сърдечни проблеми в 
сравнение с другите едри поро-
ди кучета. В някои случаи спе-
циално адаптираната храна 
може да отложи появата на 
симптомите и да ограничи 
техния интензитет.

Идеално тегло
Помага за поддържането 
на идеално, здравословно 
телесно тегло, благодаре-
ние на специалните форму-
ла и гранула.

Сърдечен тонус
Осигурява оптимално функ-
циониране на сърдечния 
мускул.

Увеличена защита
на клетките
Подпомага борбата със 
стареенето на клетките, 
чрез мощен антиоксидан-
тен комплекс.

�  Високо усвояеми
протеини

�  Храносмилателна
сигурност

�  Добра консистенция 
на фекалиите© Labat/Rouquette



Гранула, формулирана да 
поддържа идеално тегло

Ниска енергийна 
наситеност
Формулата доставя голям обем 
храна, за да се задоволи глада на 
кучето, но с  контролирано ниво 
на калории.

Забавяне на скоростта на поглъщане
Голдън Ретривърът се храни лакомо и често поглъща храна-
та без да я сдъвква. Специалните форма и структура на гра-
нулата насърчават кучето да дъвче и намаляват скоростта 
на хранене. Така кучето придобива чувство за ситост и се 
предотвратява рискът от храносмилателни проблеми.

Хранителни
нужди

Тегло (кг)

26 28 30 32 34 36 38 40

Понижени (1) 300 320 335 350 365 380 400 415

Нормални 340 360 375 395 415 430 450 465

Повишени (2) 375 400 420 440 460 480 495 515

Изключителни (3) 450 480 500 525 550 575 595 620

Препоръчителни дневни дажби (г/ден)

(1) Понижени нужди: без разходки, кастрирани кучета, напреднала възраст; (2) Висока физическа ак-

тивност, студен климат, по-слаби кучета, при група от кучета; (3) При много големи групи кучета.

Препоръчваме дневната дажба да бъде разделяна на 
поне 2 хранения, за да се избегне рискът от храно-
смилателни проблеми.

СРЕДЕН АНАЛИЗ: Протеини: 25% – Мазнини: 13% – Сурови влакнини: 3% – Хранителни влакнини: 
10.3% – Скорбяла: 37.7% – Омега 6: 3.3% – Омега 3: 0.76% – EPA + DHA: 0.4% � Минерали 
и микроелементи: Калций: 0.85% – Фосфор: 0.7% – Магнезий: 0.08% – Натрий: 0.35% – Желязо: 
190 мг/кг – Мед: 23 мг/кг – Цинк: 236 мг/кг – Селен: 0.18 мг/кг � Витамини: Витамин A: 30 
000 Ul/кг – Витамин D3: 786 Ul/кг – Витамин E: 750 мг/кг – Витамин C: 300 мг/кг � Други: 
Хондроитин сулфат + Глюкозамин: 1200 мг/кг � Енергия: 3777 kкал/кг

Golden Retriever 25

Над 15 месеца
Зряла и напреднала възраст

MAXI Junior

От отбиване 
до 15 месеца
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Адаптирано
здравословно хранене 

за кучета порода

Голдън
Ретривър


