
Adult

Аналітичні складові:
Протеїн   % 22,0

Вміст жиру % 12,0

Сира клітковина % 2,7

Сира зола % 7,1

Кальцій % 0,90

Фосфор  % 0,70

Обмінна енергія: МДж/кг 15,15

 ккал/кг 3622

Поживно-фізіологічні добавки на кг:
Вітамін A М.О./кг 16.000

Вітамін D3 М.О./кг 1.200

Вітамін E мг/кг 130

Вітамін C мг/кг 100

Вітамін B1 мг/кг 10

Вітамін B2 мг/кг 15

Вітамін B6 мг/кг 15

Вітамін B12 мкг/кг 70

Технологічні добавки:
Антиоксидативні засоби: сильно токоферолмісткі 
екстракти природного походження.

Поживно-фізіологічні добавки на кг:
Пантотенова кислота  мг/кг 40

Ніацин мг/кг 60

Фолієва кислота мг/кг 4

Біотин мкг/кг 600

Таурин мг/кг 1.000

L-карнітин  мг/кг 250

Залізо (сульфат заліза-(II), моногідрат)  мг/кг 180

Цинк (гліцин-хелат цинку, гідрат)  мг/кг 160

Марганець (оксид марганцю-(II))  мг/кг 16

Мідь (гліцин-хелат міді, гідрат) мг/кг 20

Йод (йодат кальцію, безводний)  мг/кг 2,00

Селен (селеніт натрію)  мг/кг 0,25

InsectDog Hypoallergen – повнораціонний корм для дорослих собак. Дієтичний повнораціонний 
корм для зменшення непереносимості поживних речовин.
Склад: Картопля сушена; Горохове борошно (природне джерело амінокислот); Комахи 10,0%; Соняшникова 
олія; Дріжджі частково гідролізовані; Картопляний білок; Мінерали; Бурякова клітковина; Борошно 
плодів ріжкового дерева.

 

24 год
неактивні/

старші
нормально 

активні активні

5 kg 55 г 65 г 85 г
10 кг 85 г 115 г 145 г
20 кг 140 г 195 г 245 г
30 кг 190 г 265 г 335 г
40 кг 240 г 330 г 415 г
60 кг 355 г 460 г 565 г
80 кг 405 г 550 г 695 г

Рекомендований добовий об’єм корму на тварину.

З комахами в якості інноваційного джерела білку, наш InsectDog Hypoallergen 
є рішенням для дорослих собак, які страждають від непереносимості кормів. 
Цінні жирні кислоти підтримують здорову шкіру та блискуче хутро. Рецепт 
без використання зернових не тільки підходить для чутливих собак, але й для 
всіх чотирилапих наших друзів - собак: комахи є сталим джерелом білку в 
майбутньому!

Hypoallergen

З протеїном 
комах

Доступно в упакуванні: 

900 г; 10 кг

ОРИГІНАЛЬНИЙ
розмір 

100 %
протеїн комах
в якості єдиного джерела 
протеїну тваринного 
походження

Без 
зернових
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