
 

SCIENCE PLAN ADULT SMALL & MINI  

hrană pentru câini cu pui 1.5 kg (Cod 604232) 

 

 

Dragoste mare, talie mică. Hrana pentru câini HILL'S SCIENCE PLAN SMALL & MINI Adult cu pui 
este formulată special pentru câinii adulți de talie mică și pitică. Concepută special cu crochete 
de dimensiuni foarte mici. 

 Ingrediente uşor digerabile pentru o digestie sănătoasă 

 Amestec de Omega-6 şi vitamina E pentru o piele sănătoasă şi o blană bogată 

 Proteine de înaltă calitate pentru masa musculară 

 Conţine amestecul nostru special de antioxidanţi Small & Mini pentru a susține 
imunitatea de-a lungul vieţii 

Recomandat pentru: 

Câini adulţi cu vârsta cuprinsă între 1 şi 6 ani care cântăresc până la 10 kg la maturitate. 

Nu este recomandat pentru: 

Căţei sau câini adulţi maturi (> 6 ani). Căţele gestante sau lactante. În timpul perioadei de 
gestaţie sau lactație, căţelele trebuie să consume hrana HILL'S SCIENCE PLAN Puppy Small & 
Mini. 

Informații suplimentare: 

Nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment pe care îl 
petreceți împreună este special, ne străduim să vă oferim cât mai multe. Cu ingrediente 
sănătoase şi substanţe nutritive potrivite, HILL'S SCIENCE PLAN este pregătit pentru a-i oferi 
câinelui tău nutriţia de care are nevoie pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii. 

Pregătim hrana pentru animale cu ingrediente de cea mai bună calitate. Aceste ingrediente 
trebuie să respecte cerinţele noastre stricte privind puritatea şi conţinutul de nutrienţi, care 
depăşesc standardele din industrie. 

INGREDIENTE 

COMPOZIŢIE: făină din carne de pui şi curcan, porumb, grâu, brizură de orez, grãsimi de origine 
animală, hidrolizat, ulei vegetal, substanţe minerale, seminţe de in, borhot de tomate, pulpă de 
citrice deshidratată, pudră de spanac. 



MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL 

3731 kcal/kg (373 kcal/100g) 

Nutrient 
Substanță uscată 
% 

Proteine 24.7 

Grăsimi 15.7 

Fibre 1.4 

Carbohidrați (extract liber de nitrogen) 52.8 

Calciu 0.89 

Fosfor 0.74 

Sodiu 0.33 

Potasiu 0.78 

Magneziu 0.090 



Vitamina C 127 ppm 

Vitamina E 615 IU/kg 

Acizi grași omega-3 0.58 

Acizi grași omega-6 3.80 

Cenușă 5.4 

Beta caroten 2.63 ppm 

Vitamina A 11753 IU/kg 

Vitamina D 814 IU/kg 

 


