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MiniDeluxe – Teljes értékű táp felnőtt 
kutyák részére.
Összetétel: bárányhúsliszt (25%); 
szárított burgonya; édesburgonya; 
baromfizsír; burgonyafehérje; 
cukorréparost; karobliszt; élesztő; 
ásványi anyagok (nátrium-tripoli-
foszfát 0,35%); hidrolizált állati 
fehérje; almarost; gyógynövények; 
gyümölcsök; cikória gyökér 
(természetes inulin forrás).

Apró szemcsék bárányhússal az igazi ínyenceknek

Ízletes, könnyen emészthető gabonamentes táp, teli zöldségekkel, 
gyógynövényekkel, gyümölcsökkel és jó nagy adag bárányhússal 
kis gazfickóink örömére.

Bárányhús a baromfi helyett 
Csökkenti a fogkőképződés kockázatát

Ajánlott napi adag.

02
/2

01
7

 /  24 ó
kevésbé aktív/

idős
normál
aktivitás

aktív

2 kg 35 g 45 g 50 g
4 kg 60 g 75 g 85 g
6 kg 65 g 80 g 95 g
8 kg 70 g 95 g 110 g

10 kg 85 g 110 g 140 g

ADULT
GABONAMENTES

Gabonamentes
A táp nem tartalmaz gabonát, így kiválóan 
alkalmas mind az egészséges, mind pedig a 
gabonára érzékeny kutyák gabonamentes 
táplálására.

Gyógynövények és
gyümölcsök
A nagy gonddal megválogatott gyógynö-
vények és gyümölcsök kiegészítik a táp 
összetevőit és ízletes változatosságot 
nyújtanak a kutyák számára.

Gabonamentes receptúra

Gyógynövényekkel és gyümölcsökkel: karob, cikória gyökér, málna, 
borsmenta, petrezselyem,  kamilla, csipkebogyó, édesgyökér, 
berkenye, görögszéna mag, áfonya, körömvirág, édeskömény 
Finom édesburgonyával

Fogkőképződés megelőzésére
Megköti a nyálban lévő kalciumot, ezáltal 
csökkenti a fogkőképződést

Analitikai összetevők: 

Nyersfehérje

Nyerszsír 

Nyersrost 

Nyershamu 

Kalcium

Foszfor

Nátrium

Magnézium

Metabolizálható energia: 
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A-vitamin 

D3-vitamin 

E-vitamin  

B1-vitamin 

B2-vitamin 

B6-vitamin 

B12-vitamin 

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

N.E./kg 18000

N.E./kg 1800

mg/kg 200

mg/kg 15

mg/kg 20

mg/kg 20

mcg/kg 100

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

Pantoténsav

Niacin 

Folsav 

mg/kg  50

mg/kg  90

mg/kg  5

Taurin

Biotin

Vas (vas-szulfát, monohidrát) 

Cink (glicin-cink kelát, hidrát) 

Mangán (mangán-(II)-oxid) 

Réz

(glicin-réz kelát, hidrát)

Jód (kálcium-jodát, anhidrát) 

Szelén (nátrium-szelenit) 

mg/kg  

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mcg/kg 

1000

950

Technológiai adalékanyagok:

Antioxidáns: természetes tokoferol kivonat

Kiszerelés: 1,5 kg; 4 kg; 15 kg

EREDETI
MÉRET

Inter-Mix Kft.    1172 Budapest Rétifarkas utca 6.    Tel: 1 402 1010      www.intermix.hu

Etetési útmutató:




