
 

SCIENCE PLAN PUPPY LARGE BREED  

hrană pentru câini cu pui 14.5 kg (Cod 604386) 

 

 

Hrana pentru câini HILL's SCIENCE PLAN Large Breed Puppy cu pui este special realizată cu un 
nivel optim de calciu pentru o creştere controlată a oaselor, o nevoie unică a câinilor de talie 
mare aflați în stadiul de dezvoltare. Oferă-le cel mai bun start în viaţă, astfel încât să își atingă 
potenţialul maxim. 

 Cantitate echilibrată de minerale pentru oase şi dinţi puternici 

 DHA din ulei de peşte pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului şi a ochilor 

 Proteine de înaltă calitate pentru dezvoltarea masei musculare 

Recomandat pentru: 

Căţei de talie mare (peste 25 kg la maturitate) până la 1 an. 

Nu este recomandat pentru: 

Câini adulţi sau maturi. 

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: porumb, făină din carne de pui şi curcan, brizură de orez, hidrolizat, grãsimi de 
origine animală, ou deshidratat, celulozã, pulpã de sfeclã deshidratatã, substanţe minerale, 
seminţe de in, ulei de peşte, ulei vegetal. 

MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL 



3626 kcal/kg (363 kcal/100g) 

Nutrient 
Substanță uscată 
% 

Proteine 29.5 

Grăsimi 16.1 

Fibre 3.3 

Carbohidrați (extract liber de nitrogen) 44.6 

Calciu 1.08 

Fosfor 0.88 

Sodiu 0.51 

Potasiu 0.80 

Magneziu 0.094 

L-carnitină 330.5 ppm 



Vitamina C 162 ppm 

Vitamina E 710 IU/kg 

DHA 0.152 

Acizi grași omega-3 1.03 

Acizi grași omega-6 2.99 

Condroitin sulfat 1151 ppm 

Glucozamină 737 ppm 

Cenușă 6.6 

Beta caroten 2.66 ppm 

Vitamina A 10152 IU/kg 

Vitamina D 717 IU/kg 

 



 


