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Nutriceuticals
Поняття «нутріцевтик» запропонував лікар
в 1989р. (Stephen L. DeFelice). Термін
складається зі слів «харчування» та
«фармацевтичний» та стосується вивчення
раціону та тих його компонентів, які мають
позитивний вплив на здоров’я.

Свіже М’ясо В Компонентах На Упаковці

Відповідно до останніх директив ЄС відомості на упаковці повинні містити максимально
детальну інформацію про компоненти, що використовуються. У тому числі - про види м’яса,
які використовуються як джерело тваринного білка.
Наприклад, на упаковці корму TRAINER NATURAL ADULT MAXI вказаний наступний список
компонентів:
кукурудза, сублімоване м’ясо курки та індички, рис, свіже м’ясо курки та індички (м’ясо
курки 30%), жир, пульпа цукрового буряку, гідролізований курячий білок, лляне насіння,
Гідролізована рибна мука, кухонна сіль, клітковина гороху 0,2%, лігноцелюлоза, пивні
дріжджі, карбонат кальцію, екстракт зеленої мідії (Perna canaliculus) 0,01% ... (і т.д.).
Джерела білка відрізняються один від одного (свіже м’ясо, сублімоване м’ясо,
гідролізований білок), але якщо скласти їх частки разом, то інгредієнт (тваринний блок)
вийде на перше місце в списку компонентів.

i

За короткий проміжок часу (не більше 8 годин) незаморожене свіже м’ясо, відділене
від костей, охолоджене до температури 4° С, проходить процес екструдування під
високим тиском (twin-screw) – це є найсучасніша технологічна система обробки
харчових продуктів. Завдяки цьому вдається не лише зберегти природну харчову
цінність, але й значно покращити харчові якості джерел тваринного білка (птиці, риби
і т.п.) за рахунок підвищення перетравлюваності білків та збільшення доступності
життєво важливих амінокислот для засвоєння організмом.

Nova FOODS Protein System (NPS)

Поняття функціональної їжі з’явилося у 80-х роках в Японії, коли офіційна влада
вирішила збільшити тривалість життя населення країни та покращити якість
харчування. Прикладами функціональної їжі є раціони, які містять натуральні
(природні) мінерали, вітаміни, жирні кислоти, клітковину та/або біологічно активні
компоненти (наприклад, компоненти рослинного походження), які мають корисні
якості.
Тепер цей перспективний напрям є також і в дієтології домашніх тварин. Поєднання
здорового способу життя та спеціальної дієти, що складається з функціональних
раціонів, можуть зробити значний внесок у здоров’я Вашого собаки.

Функціональна їжа

Високоякісні раціони класу суперпреміум Trainer Natural є повноцінним біологічно
активним харчуванням, створеним для підтримки певних функцій організму. Вся
лінія цих раціонів відповідає вимогам нового напрямку в розробці та виготовленні
спеціалізованого харчування, яке забезпечує всі потреби собаки відповідно до
породи, розміру, віку, фізичної активності та фізіологічного стану.

Trainer Natural
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Колір упаковки допоможе вам легко вибрати оптимальний раціон
для Вашого улюбленця.

Всі продукти доповнені функціональними компонентами (переважно зеленого
кольору), які покращують перетравлюваність раціону, захищають від інфекцій та
стимулюють розвиток та ріст корисних бактерій кишечника.

Собаки великі та гігантські

Всі продукти доповнені функціональними компонентами (переважно червоного
кольору), які стимулюють імунну систему та покращують пігментацію шкіри та шерсті.

Собаки середніх розмірів

Собаки дрібних розмірів

Всі продукти доповнені функціональними компонентами (переважно жовтого
кольору), які сприяють травленню та мають здатність сповільнювати процес
старіння клітин.

В кожній серії раціонів Trainer Natural, створеній для собак певної
розмірної групи, враховано їхні специфічні потреби. Ці продукти
містять додаткові – функціональні – компоненти такої ж спрямованої
дії та мають характерні для них кольори (жовтий, червоний,
зелений).

Природні джерела більшості вітамінів – фрукти та овочі – в складі
клітин мають пігменти, які зафарбовують їх в природні кольори.
Багатьом з нас відома рекомендація дієтологів: «кожного дня
з’їдайте що-небудь червоне, жовте чи зелене». Справді, фрукти та
овочі поділяються на три основні групи, які мають як загальні, так і
специфічні якості, здатні впливати на здоров’я та мають пігменти, що
надають їм червоний, жовтий чи зелений колір.

Функціональне харчування – це раціон, який є біологічно
активним постачальником та провідником корисних речовин,
здатним покращити здоров’я Вашого собаки а тому значно
відрізняється від звичних дієт та їх концепцій про просте
задоволення потреби організму в калоріях.
Всі продукти Trainer Natural створені згідно з правилами
складання раціонів, які базуються на сучасних уявленнях про
харчування.

ТРИ КОЛЬОРИ ЗДОРОВ’Я

We l l n e s s Z o n e

ZONE

w e l l n e s s

Територія доброго здоров’я
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Собаки дрібних порід мають короткий період дорослішання, відрізняються високою чутливістю
травного тракту, схильністю до захворювань ротової порожнини та тендітністю костей та суглобів, а також
потребують особливої уваги до стану кровоносної системи і нирок. Ці особливості визначають специфічність
харчування, яке має відповідати всім потребам Вашого собаки.

Маленькі гранули мають особливу форму та щільність для того,
щоб їх було легко захопити та розкусити.￼

НУКЛЕОТИДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ цілюще впливають на різні органи та покращують
захисні якості організму.
ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ (Perna canaliculus) багатий на тонізуючі та поживні речовини,
необхідні для хрящових поверхонь суглобів.
РОСЛИННА КЛІТКОВИНА ТА ПРЕБІОТИКИ Повноцінний комплекс рослинної клітковини
– пульпа цукрового буряка, клітковина гороху та зернових, мананоолігосахариди (МОС),
фруктоолігосахариди (ФОС) та насіння льону – забезпечують оптимальну роботу травної
системи цуценяти, яка формується.
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає накопиченню нальоту на зубах та розвитку карієсу.
РОМАШКА допомагає відновити бактеріальну флору кишечника, має дезодоруючі
та заживляючі якості.

Повноцінне функціональне харчування відповідає специфічним особливостям харчових потреб
цуценят дрібних порід завдяки наступним спеціальним компонентам:

Цуценята дрібних порід надзвичайно швидко ростуть (собака стає дорослою
в перші 8-10 місяців життя).

Цуценята Дрібних Порід

В склад раціонів Trainer Natural Mini Breed входять натуральні біологічно активні компоненти переважно жовтого кольору:
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ. Отриманий з нестиглих яблук, екстракт з поліфенолами і проціанідином запобігає накопиченню нальоту на зубах
та розвитку карієсу.
БІОФЛАВОНОЇДИ З ПЛОДІВ ЦИТРУСОВИХ. Екстрагована з плодів грейпфрута і бергамота, композиція біофлавоноїдів (нарингіну, гесперидину,
кверцетину та рутину) та аскорбінової кислоти (вітаміну С) має сильні антиоксидантні якості, сповільнюючи процес старіння.
ГАРЦИНІЯ КАМБОДЖІЙСЬКА (Garcinia Cambodia). Цю індійську рослину з яйцеподібними плодами традиційно використовують в якості спеції
для природної консервації та покращення смаку їжі. Екстракт з гарцинії багатий на гідроксилимонну кислоту, яка сприяє перетворенню жирів в
енергію та збереженню м’язової маси.
РОМАШКА. Її основний компонент – камазулін – природній протизапальний засіб. Ромашка корисна при чутливому шлунково-кишковому
тракті, має дезодоруючі та заживляючі якості.
КУКУРУДЗЯНА ОЛІЯ. Містить високий процент лінолевої кислоти та вітаміну Е, що дуже важливо для здоров’я шкіри і шерсті.
Завдяки низькому вмісту натрію (не більше 0,25%) та збагаченню L-карнітином, корми Trainer Natural прекрасно підходять собакам
зі схильністю до захворювань серця та нирок.

Функціональне харчування для собак дрібних порід

i

Собаки дрібних розмірів можуть прожити дуже довго – до 20 років. Функціональне харчування, сповільнюючи
процес старіння, допоможе зберегти та укріпити здоров’я Вашого улюбленця на довгі роки.

Собаки Дрібних Порід
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Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого собаки
Нуклеотиди дріжджового екстракту, що
входять до складу раціону, зміцнюють імунну
систему та підвищують опірність негативним
факторам в період росту та розвитку.
В екстракті зеленої мідії містяться
поживні речовини, які цілюще впливають
на здоров’я суглобів, що надзвичайно
важливо для собак дрібних порід, схильних
до проблем розвитку скелета. Зуби
зберігають природну чистоту завдяки
яблучному екстракту та гранулам корму
особливої форми та щільності. Ромашка та
пребіотики допомагають травленню, мають
протизапальну та дезодоруючу дію.

Повноцінний раціон для
цуценят дрібних порід
від 1 до 10 місяців
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ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає появі нальоту на зубах та розвитку карієсу.
РОСЛИННА КЛІТКОВИНА І ПРЕБІОТИКИ забезпечують нормальну роботу травної системи.
ЭЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ живить та захищає з’єднувальну та хрящову тканину.
ЕКСТРАКТ ГІРКОГО АПЕЛЬСИНА (Citrus Aurantium) сприяє метаболізму жирів, оптимізує баланс між м’язовою та
жировою масою.
РОМАШКА допомагає відновити бактеріальну флору кишечника.
ЕКСТРАКТ БІЛОЇ ФАСОЛІ (Phaseolus vulgaris) багатий на речовину, яка знижує кількість калорій, що поглинаються.
ДИЯВОЛЬСЬКИЙ КІГОТЬ (Harpagophytum procumbens) має протизапальні та болезаспокійливі якості.
БІОФЛАВОНОЇДИ є потужними антиоксидантами.
ГАРЦИНІЯ КАМБОДЖІЙСЬКА сприяє перетворенню жирів, зберігаючи м’язову масу.
НУКЛЕОТДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ корисні в період одужання, а також підтримують діяльність головного
мозку.
АЛОЕ-ВЕРА заспокоює та додає енергії.

Собакам маленьких розмірів характерні такі особливості: висока чутливість травного тракту, тендітність
костей та суглобів, неповне засвоєння калорій раціону через нестачу фізичної активності. Всі ці
особливості враховує високо спеціалізоване харчування, в склад якого входять:
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СКЛАД: Сублімоване м’ясо курки та індика,
кукурудза, рис 17%, свіже м’ясо курки та індика
15%, жир, кукурудзяний глютен, гідролізований
курячий білок, жом, насіння льону, сублімоване
рибне борошно, харчова сіль, лігноцелюлоза,
клітковина гороху, пивні дріжджі, карбонат кальцію,
рибонуклеотиди (екстракт дріжджів) 0,02%, зелені
мідії (Perna canaliculus) 0,01%, спіруліна (Arthrospia
platensis), сушений екстракт яблука AppleZin™
0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160
мг, оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіну
1.200 мг.
СЕНСОРНІ ДОБАВКИ: Сушений екстракт цикорія
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, сушений екстракт
цвіту ромашки (Matricaria recutita) 500 мг/кг,
біофлавоноїди (екстракти цитрусових фруктів)
50 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%, Сирий протеїн
31,00%, Сирі жири 20,00%, Сира клітковина 2,00%,
Сира зола 6,50%, Kальцій 1,20%, Фосфор 0,90%.

Дорослі Собаки Дрібних Порід
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фасовка: 800гр - 2кг - 7,5кг
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фасовка: 800гр - 2кг - 7,5кг
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фасовка: 800гр - 2кг - 7,5кг

A D U LT M I N I
РЕАЛЬНЫ

Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого собаки.
Собаки дрібних порід часто схильні до
ожиріння через малорухомий спосіб життя.
Гарцинія камбоджійська сприяє
перетворенню жирів на енергію без втрати
м’язової маси.
Диявольський кіготь містить гарпарозид
– протизапальну речовину, яка цілюще
впливає на здоров’я суглобів.
Особливий набір антиоксидантів з плодів
цитрусових (біофлафоноїди: нарингін,
гесперидин, кверцетин і рутин) допомагає
сповільнити процес старіння клітин та
підтримувати здоров’я ротової порожнини.
Ромашка та пребіотики допомагають
травленню, маючи протизапальну та
дезодоруючу дію.

Повноцінний раціон для
дорослих собак дрібних порід
з надлишковою вагою

Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого собаки.
Екстракт гіркого апельсина допомагає
зберегти м’язову масу та підтримати
оптимальну вагу собаки.
Зуби зберігають природну чистоту завдяки
яблучному екстракту та гранулам корму
особливої форми та щільності.
Ромашка та пребіотики допомагають
травленню, мають протизапальну та
дезодоруючу дію.
алое-вера заспокоює та додає енергії.

Повноцінний раціон з куркою,
рисом та алое-вера для
дорослих собак дрібних порід
від 10 місяців до 8 років
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СКЛАД: кукурудза, свіже м’ясо курки та індика
15%, сублімоване м’ясо курки та індика, рис 12%,
кукурудзяний глютен, пшеничні висівки, жом, шкварки,
гідролізований курячий протеїн, клітковина гороху,
жир, лігноцелюлоза, насіння льону, сублімоване
рибне борошно, харчова сіль, пивні дріжджі, карбонат
кальцію, зелені мідії (Perna canaliculus), спіруліна (Arthrospira platensis), сушений екстракт яблука AppleZin™
0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160 мг,
оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіну
1.200 мг, L-карнітин 25 мг.
Сенсорні добавки: Сушений екстракт цикорію
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, сушений екстракт квітів
ромашки (Matricaria recutita) 500 мг/кг, біофлавоноїди
(екстракти цитрусових фруктів) 50 мг/кг, сушений
екстракт гарцинії камбоджійської (Garcinia cambogia)
18 мг/кг, сушений екстракт диявольського кігтя
(Harpagophytum procumbens) 2,5 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%,
Сирі білки 29,00%, Сирі жири 10,00%,
Сира клітковина 4,00%, Сира зола 5,80%,
Kальцій 0,95%, Фосфор 0,85%.

гp

СКЛАД: Кукурудза, сублімоване м’ясо курки та індика,
рис 12%, свіже м’ясо курки та індика 10% (30% з яких
- курятина), жир, гідролізований курячий протеїн,
жом, насіння льону, сублімоване рибне борошно,
клітковина гороху, харчова сіль, пивні дріжджі,
карбонат кальцію, зелені мідії (Perna canaliculus) 0,01%,
спіруліна (Arthrospira platensis), сушений екстракт
яблука AppleZin™ 0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160 мг,
оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіна
1.200 мг, L-карнітин 50 мг.
Сенсорні добавки: Сушений екстракт цикорію
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, сушений екстракт квітів
ромашки (Matricaria recutita) 500 мг/кг, біофлавоноїди
(екстракти цитрусових фруктів) 50 мг/кг, сушений
екстракт із цілих плодів гіркого апельсина (Citrus
aurantium) 2,5 мг/кг, сушений екстракт алоє вера
(Aloe vera) 100 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%,
Сирі протеїни 27,00%, Сирі жири 15,50%,
Сира клітковина 2,30%, Сира зола 5,90%,
Kальцій 1,10%, Фосфор 0,90%.
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ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ живить та захищає з’єднувальну та
хрящову тканини.

Морські водорості СПІРУЛІНА покращують пігментацію шкіри і шерсті тварин.

РОСЛИННА КЛІТКОВИНА І ПРЕБІОТИКИ оптимізують роботу травної системи, що
формується.

НУКЛЕОТИДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ укріплюють захисні якості організму.

ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає накопиченню нальоту на зубах та розвитку карієсу.

Повноцінне функціональне харчування відповідає специфічним особливостям
харчових потреб цуценят середніх розмірів завдяки наступним спеціальним
компонентам:

￼ Цуценята середніх порід швидко ростуть і розвиваються (собака стає дорослим
у перший рік життя).

Цуценята середніх порід

НУКЛЕОТИДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ корисні для організму, що росте, в період видужання та для собак зрілого віку.
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ стимулює природну пігментацію шкіри і шерсті, запобігає появі та розвитку карієсу.
ДИЯВОЛЬСЬКИЙ КІГОТЬ володіє болезаспокійливими та протизапальними якостями.
НАСІННЯ ЛЬОНУ сприяє захисту слизової оболонки стінок кишечника.
БІОФЛАВОНОЇДИ – ЕКСТРАКТ З ПЛОДІВ ЦИТРУСОВИХ мають сильні антиоксидантні властивості.
ЧОРНИЦЯ. Пігменти чорниці підтримують стінки капілярів, сповільнюючи старіння клітин.

Функціональне харчування для собак середніх порід

Собаки середнього розміру швидко ростуть. Вони можуть набрати зайву вагу через вживання
надлишкової кількості калорій та недостатню фізичну активність та/або мають чутливу шкіру і деколи переживають
труднощі з травленням, інші – багато часу проводять надворі. Все це вимагає високої специфічності харчування,
яке має відповідати всім потребам Вашого собаки.

i

Собаки середніх розмірів пропорційно збудовані та володіють величезним робочим потенціалом. Вони здатні
адаптуватися до досить різноманітних умов життя. Функціональне харчування збереже та зміцнить здоров’я
Вашого улюбленця, ефективно допомагаючи йому захиститися від впливу навколишнього середовища та жити
повноцінним життям.

Собаки Середніх Порід
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Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого цуценяти.
Нуклеотиди дріжджового екстракту укріплюють
імунну систему та підвищують опір негативним
факторам в період росту і розвитку.
Екстракт зеленої мідії містить поживні
речовини, які цілюще впливають на здоров’я
суглобів.
Унікальний комплекс неперетравлюваної і
перетравлюваної клітковини з висушеним
жомом та насінням льону допомагає досягнути
оптимального травлення.
Зуби зберігають природну чистоту завдяки
яблучному екстракту та гранулам особливої
форми і щільності.
Морські водорості спіруліна забезпечують
здоровий блиск та красу шерсті та роблять її
природній колір більш насиченим.
Пребіотики оптимізують процес травлення,
мають протизапальну та дезодоруючу дію.

Повноцінний раціон для
цуценят середніх порід
від 1 до 12-15 місяців

J UNIOR M EDIUM

Ы

60 - 110
155 - 190
190 - 195
190 - 205
Adult Medium

гp
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гp

3-4
5-7
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гp

1-2

вага
дорослої
тварини
Kг
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180 - 220
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Морські водорості СПІРУЛІНА та ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ покращують пігментацію шкіри і шерсті,
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає розвитку карієсу.
ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ живить та захищає з’єднувальну та хрящову тканини.
НУКЛЕОТИДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ підтримують діяльність головного мозку та укріплюють
опірність організму.
ДИЯВОЛЬСЬКИЙ КІГОТЬ має протизапальні та болезаспокійливі властивості.
РОСЛИННА КЛІТКОВИНА ТА ПРЕБІОТИКИ забезпечують нормальну роботу травної системи.
НЕОПУНЦІЯ – це екстракт з листя кактуса, що містить два види клітковини, які ефективно знижують
поглинання жирів з їжі.
ЕКСТРАКТ БІЛОЇ КВАСОЛІ допомагає знизити поглинання калорій з вуглеводів.
БІОФЛАВОНОЇДИ протидіють старінню клітин та підтримують гігієну ротової порожнини.
АЛОЕ-ВЕРА заспокоює та додає енергії.

￼Одні собаки потребують контролю ваги, інші мають чутливу шкіру, треті переживають труднощі з
травленням. Ці різноманітні особливості визначають високу специфічність харчування, яке має відповідати
всім потребам Вашого собаки.
Повноцінне функціональне харчування відповідає специфічним особливостям харчових потреб
собак середніх розмірів завдяки наступним спеціальним компонентам:
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315

205

СКЛАД: сублімоване м’ясо курки та індика, кукурудза,
рис, свіже м’ясо курки та індика 15%, жир, жом
2,7%, гідролізований курячий протеїн, насіння
льону, шкварки, кукурудзяний глютен, сублімоване
рибне борошно, лігноцелюлоза, клітковина гороху,
пивні дріжджі, харчова сіль, карбонат кальцію,
рибонуклеотиди (екстракт дріжджів) 0,02%, зелені мідії
(Perna canaliculus) 0,01%, спіруліна (Arthrospira platensis)
0,005%, сушений екстракт яблука - AppleZin™ 0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (міді) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160
мг, оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіну
1.200 мг.
Сенсорні добавки: Сушений екстракт цикорію
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, біофлавоноїди
(екстракти цитрусових фруктів) 50 мг/кг, сушений
екстракт чорниці (Vaccinium myrtillus) 2,5 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%, Сирі білки
30,00%, Сирі жири 16,00%, Сира клітковина 2,20%,
Сира зола 6,00%, Kальцій 1,10%,
Фосфор 0,90%.

Дорослі Собаки Середніх Порід

фасовка: 1кг - 3кг - 12,5кг

P UPPY
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17
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Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого собаки.
Екстракт зеленої мідії багатий на поживні
речовини, які цілюще впливають на
здоров’я суглобів.
Проціанідин, що міститься в яблучному
екстракті, стимулює ріст шерсті, очищує
зуби та, в поєднанні з морськими
водоростями спіруліна, робить природній
колір шерсті більш насиченим.
Унікальне поєднання рослинної
клітковини, спіруліни та пребіотиків
покращує травлення, а також має
антиоксидантний та протизапальний ефект.
Алое-вера заспокоює та додає енергії.

Повноцінний раціон з куркою,
рисом та алое-вера для
дорослих собак середніх порід
від 12-15 місяців до 7 років
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СКЛАД: Кукурудза, сублімоване м’ясо курки та
індика, рис 12%, свіже м’ясо курки та індика 10%
(30% з яких - курятина), жир, гідролізований
курячий протеїн, жом 2,3%, насіння льону,
сублімоване рибне борошно, харчова сіль,
клітковина гороху, пивні дріжджі, карбонат
кальцію, зелені мідії (Perna canaliculus) 0,01%,
спіруліна (Arthrospira platensis) 0,005%, сушений
екстракт яблука - AppleZin™ 0,0025%.
ДВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат
заліза (залізо) 350 мг, йодат кальцію, безводний
(йод) 25 мг, селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид
цинку (цинк) 160 мг, оксид марганцю (марганець)
57 мг, хлорид холіну 1.200 мг.
Сенсорні добавки: Сушений екстракт цикорію
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, ,біофлавоноїди
(екстракти цитрусових фруктів) 50 мг/кг, сушений
екстракт чорниці (Vaccinium myrtillus) 2,5 мг/кг,
сушений екстракт алое-вера (Aloe vera) 100 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%, Сирі білки
26,00%, Сирі жири 15,00%, Сира клітковина 2,30%,
Сира зола 5,80%, Kальцій 1,00%, Фосфор 0,80%.

ІНДІЙСЬКИЙ ЛАДАН (Boswellia Serrata), має протизапальні властивості, попереджує розвиток артритів.
ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ надзвичайно корисний при захворюваннях суглобів, є профілактикою для розвитку артритів.
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає розвитку карієсу.
ЕКСТРАКТ ЦИКОРІЯ багатий на інулін та фруктоолігосахариди. Сприяє росту популяції корисних бактерій.
ГОРОХОВА КЛІТКОВИНА допомагає запобігти розладам травної системи.
АЛОЕ-ВЕРА має унікальні заспокійливі та енергетичні якості.
Завдяки низькому вмісту натрію (не більше 0,25%) та збагаченню L-карнітином, раціони Trainer Natural
особливо підходять собакам з індивідуальною та породною схильністю до захворювань серця та нирок.

В склад раціонів Trainer Natural Maxi Breed входять багаті на антиоксиданти натуральні біологічно активні компоненти
переважно зеленого кольору, які допоможуть підтримувати ідеальну вагу, суглоби та серцево-судинну систему:

Функціональне Харчування для Собак Великих та Гігантських Порід

Період росту у великих та гігантських собак досить довгий та інтенсивний. Щоб уникнути захворювань
суглобів, необхідно слідкувати за вагою собаки в будь-якому віці. Невеликий об’єм шлунка та можливі проблеми
серцево-судинної системи також визначають високу специфічність харчування, яке має відповідати всім
потребам Вашого собаки.

i

Великі та гігантські собаки живуть відносно недовго (в середньому не більше 10 років). Функціональне харчування,
сповільнюючи процес старіння, допоможе зберегти та укріпити здоров’я Вашого улюбленця протягом всього його життя.

Собаки Великих та Гігантських Порід

фасовка: 3кг - 12,5кг
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фасовка: 3кг - 12,5кг

Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого цуценяти.
Нуклеотиди дріжджового екстракту, що
входять в склад раціону, укріплюють
імунну систему та підвищують опірність
негативним факторам в період росту і
розвитку.
В екстракті зеленої мідії та насінні льону
містяться поживні речовини, які цілюще
впливають на здоров’я суглобів.
Кількість та необхідний баланс між
джерелами енергії та мінералами
забезпечує правильний розвиток скелету
у собак, схильних до проблем опорнорухового апарату.
Зуби зберігають природну чистоту
завдяки яблучному екстракту та гранулам
особливої форми та щільності.

Повноцінний раціон для
цуценят великих та гігантських
порід від 1 до 8 місяців

P U P P Y M AX I (1-8)
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СКЛАД: кукурудза, рис, свіже м’ясо курки та індика
15%, сублімоване м’ясо курки та індика, сублімоване
м’ясо курки, кукурудзяний глютен, жир, гідролізований
курячий протеїн, насіння льону 2,5%, жом, шкварки,
лігноцелюлоза, сублімоване рибне борошно,
клітковина гороху 0,2%, харчова сіль, пивні дріжджі,
карбонат кальцію, рибонуклеотиди (екстракт дріжджів)
0,02%, зелені мідії (Perna canaliculus) 0,01%, спіруліна
(Arthrospira platensis), сушений екстракт яблука AppleZin™ 0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160 мг,
оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіну 1.200
мг, L-карнітин 50 мг.
СЕНСОРНІ ДОБАВКИ: Сушений екстракт цикорію
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, біофлавоноїди
(екстракти цитрусових фруктів) 50 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%, Сирі білки
29,50%, Сирі жири 16,50%, Сира клітковина 2,30%,
Сира зола 5,80%, Kальцій 1,10%, Фосфор 0,95%.

НУКЛЕОТИДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ укріплюють імунну систему та захисні якості
організму.
ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ живить за захищає з’єднувальну та хрящову тканину.
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає накопиченню нальоту на зубах та розвитку карієсу.
РОСЛИННА КЛІТКОВИНА ТА ПРЕБІОТИКИ забезпечують оптимальну
роботу травної системи.

￼ Цуценятам та юніорам великих та гігантських собак притаманний тривалий період росту,
який займає від 15 до 24 перших місяців життя залежно від породи. Розвиток відбувається в два
етапи: перший – це час інтенсивного росту, коли цуценя набирає приблизно 50% ваги дорослої
собаки; на другому етапі в юніора формується м’язова маса. Протягом всього періоду росту
та формування дуже важливо попередити порушення розвитку, тому ключовим моментом є
контролювання ваги собаки. Тривалий розвиток та обмежений об’єм шлунка вимагають високо
спеціалізованого харчування, яке враховує особливості росту великих та гігантських собак.
Повноцінне функціональне харчування відповідає специфічним особливостям
харчових потреб цуценят великих та гігантських собак завдяки наступним спеціальним
компонентам:

Цуценята Великих та Гігантських Порід

Mіcяці

21

20

Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого собаки.
Нуклеотиди дріжджового екстракту,
що входять в склад раціону,
укріплюють імунну систему та
підвищують опірність негативним
факторам в період росту і розвитку.
В екстракті зеленої мідії та насінні
льону містяться поживні речовини,
які цілюще впливають на здоров’я
суглобів.
Баланс вмісту джерел енергії та
мінералів забезпечує правильний
розвиток скелету у собак, схильних до
проблем опорно-рухового апарату.
Зуби зберігають природну чистоту
завдяки яблучному екстракту та
гранулам особливої форми та
щільності.

Повноцінний раціон для
юніорів великих та гігантських
порід від 9 місяців до 2 років
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ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЇ МІДІЇ живить за захищає з’єднувальну тканину та суглобні хрящі.
ІНДІЙСЬКИЙ ЛАДАН, що має протизапальні якості, попереджує розвиток артритів.
ГІРКИЙ АПЕЛЬСИН оптимізує засвоєння калорій та нормалізує баланс між м’язовою та жировою масою.
БІОФЛАВОНОЇДИ є потужними антиоксидантами.
ЕКСТРАКТ БІЛОЇ КВАСОЛІ допомагає знизити поглинання калорій з вуглеводів.
НУКЛЕОТИДИ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ підтримують діяльність головного мозку та укріплюють опірність
організму.
НЕОПУНЦІЯ – це екстракт з листя кактуса, який містить два види клітковини, що ефективно знижують
поглинання жирів з їжі.
ДИЯВОЛЬСЬКИЙ КІГОТЬ має протизапальні та болезаспокійливі властивості.
ЯБЛУЧНИЙ ЕКСТРАКТ запобігає накопиченню нальоту на зубах та розвитку карієсу.
РОСЛИННА КЛІТКОВИНА ТА ПРЕБІОТИКИ забезпечують нормальну роботу травної системи.
АЛОЕ-ВЕРА заспокоює та додає енергії.

Великі та гігантські собаки живуть відносно недовго (рідко більше 10 років). Збалансоване харчування
може віддалити етап старіння, якщо контролювати ключовий фактор ризику: підтримувати
оптимальну вагу для запобігання хворобам суглобів.
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СКЛАД: кукурудза, рис, сублімоване м’ясо курки
та індика, свіже м’ясо курки та індика 15%, жир,
гідролізований курячий протеїн, насіння льону 2,5%,
жом, шкварки, кукурудзяний глютен, сублімоване
рибне борошно, лігноцелюлоза, клітковина гороху
0,2%, харчова сіль, пивні дріжджі, карбонат кальцію,
рибонуклеотиди (екстракт дріжджів) 0,02%, зелені мідії
(Perna canaliculus) 0,01%, спіруліна (Arthrospira platensis), сушений екстракт яблука - AppleZin™ 0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160 мг,
оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіну 1.200
мг, L-карнітин 50 мг.
СЕНСОРНІ ДОБАВКИ: сушений (екстракти цитрусових
фруктів) 50 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%, Сирі білки
27,50%, Сирі жири 14,00%, Сира клітковина 2,30%,
Сира зола 5,70%, Kальцій 1,00%, Фосфор 0,80%.

Дорослі Собаки Великих та Гігантських Порід

фасовка: 3кг - 12,5кг

J U N I O R M AX I (9-24)
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Повноцінне функціональне харчування
підтримує здоров’я Вашого собаки.
Екстракт зеленої мідії багатий на поживні
речовини, які цілюще впливають на
здоров’я суглобів.
Індійський ладан має протизапальну дію.
Екстракт гіркого апельсина допомагає
зберегти м’язову масу та підтримати
оптимальну вагу собаки.
Особливий набір антиоксидантів з плодів
цитрусових (біофлавоноїди: нарингін,
гесперидин, кверцетин і рутин) допомагає
сповільнити процес старіння клітин та
підтримувати здоров’я ротової порожнини.
Алое-вера заспокоює та додає енергії.

Повноцінний раціон з куркою,
рисом та алое-вера для дорослих
собак великих та гігантських
порід від 2 до 6 років
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СКЛАД: Кукурудза, сублімоване м’ясо курки ти індика,
рис 12%, свіже м’ясо курки та індика 10% (30% з яких курятина), жир, жом, гідролізований курячий протеїн,
насіння льону, сублімоване рибне борошно, харчова
сіль, клітковина гороху 0,2%, лігноцелюлоза, пивні
дріжджі, карбонат кальцію, зелені мідії (Perna canaliculus) 0,01%, спіруліна (Arthrospira platensis ), сушений
екстракт яблука AppleZin™ 0,0025%.
ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ на 1 кг продукту: Вітамін
А 26.000 МО, вітамін D3 1.300 МО, вітамін Е 355 мг,
пентагідрат сульфату міді (мідь) 50 мг, карбонат заліза
(залізо) 350 мг, кальцію йодат, безводний (йод) 25 мг,
селеніт натрію (селен) 20 мг, оксид цинку (цинк) 160 мг,
оксид марганцю (марганець) 57 мг, хлорид холіну
1.200 мг, L-карнітин 50 мг.
СЕНСОРНІ ДОБАВКИ: Сушений екстракт цикорію
(Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, біофлавоноїди
(екстракти цитрусових фруктів) 50 мг/кг, сушений
екстракт Індійського ладану (Boswellia serrata) 5 мг/кг,
сушений екстракт цілих плодів гіркого апельсина (Citrus aurantium) 2,5 мг/кг, сушений екстракт алое-вера
(Aloe vera) 100 мг/кг.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: Волога 8,00%, Сирі білки
25,00%, Сирі жири 13,50%, Сира клітковина 2,20%,
Сира зола 5,40%, Kальцій 0,90%, Фосфор 0,75%.

| W ITH FRESH C HIKEN, R ICE & A LOE V ERA

Д Л Я Н о тато к
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