
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ SZÁRAZELEDELEK Adult
DOG VITAL

...hogy kedvence egészséges  
            és hosszú életű legyen

Az ADULT WITH CHICKEN 
ALL BREED FORMULA egy 
teljes értékű kiegyensúlyozott 
eledel felnőtt kutyák részére, 
normál fizikai aktivitás esetén. 
Az ADULT WITH CHICKEN ALL 
BREED FORMULA csirkezsírt 
tartalmaz, amely különösen 
ízletessé és könnyen emészt-
hetővé teszi az eledelt. Össze-
tételében megtalálhatóak a 
különböző zöldségek, rostok, 
kalcium (a fogak és a csonto-
zat tökéletes állapotáért), valamint vitaminok és nyomelemek. Ki-
magasló minőségű összetevői a kutyák számára megfelelő mennyi-
ségű energiát biztosítanak,

Kutya testtömege

1 kg 5 kg 10 kg 20 kg* 30 kg  40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Napi etetési útmutató

25-40 g 90-120 g 150-210 g 250-360 g 340-490 g 420-610 g 500-720 g 580-830 g 645-930 g

*Egy 20 kg testtömegű felnőtt kutya napi átlagos etetési adagjából számítva.

Összetevők: kukorica, dehidratált csirkehús (22%), búzaliszt, csirke-
zsír, rizs, szárított cukorrépapép, nátrium-klorid, szárított sörélesz-
tő, cikória gyökér kivonat (0,4%), mannóz alapú oligoszacharidok 
(Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) (0,4%). 
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
24,00%, nyerszsírok és -olajok 12,00%, nyersrost 3,00%, nyershamu 
8,5%.

Forgalmazza: 
Premium Pet Kft.  
H-1194 Budapest, Hofher A. u. 38-40.  
www.premiumpet.hu
premiumpet@ premiumpet.hu

ADULT  
ALL BREED  
CSIRKEHÚSSAL



A megfelelő táplálás az egyik legfontosabb tényező az állatok kiváló 
egészségi és fizikai állapotának megőrzése szempontjából. Mind a 
táplálkozási szakértőknek, mind az állatorvosoknak az a meggyőződé-
sük, hogy kizárólag az olyan eledel lehet megfelelő a kutyák számára, 
amely egyedi adottságaikat is figyelembe veszi: méretüket, életkoru-
kat és fizikai állapotukat.
Egy teljes értékű eledel legfontosabb jellemzője, hogy az összetevők 
olyan kiegyensúlyozott kombinációját nyújtja amely megfelelő meny-
nyiségben tartalmaz fehérjéket, zsírokat (beleértve a többszörösen 
telítetlen omega 6 és omega 3 zsírsavakat), szénhidrátokat, valamint 
vitaminokat és ásványi anyagokat. Ezen összetevők optimális mennyi-
ségben történő rendszeres fogyasztása biztosítja a kiegyensúlyozott 
energia- ellátást, a növekedéshez, a regenerációhoz és a szapo-
rodáshoz szükséges építő anyagokat, továbbá elősegíti az immun-

rendszer megfelelő mű ködé sét. Ezek mindegyike elengedhetet-
len az állatok kiváló fizikai állapotának megőrzéséhez.

A kutyáknak olyan eledelre van szükségük, amely a következő hat fő 
tápanyagból áll: víz, fehérje, zsírok, szénhidrátok, vitaminok és ásványi 
anyagok. Minden tápanyagnak fontos szerepe van az állatok szerveze-
tének működésében.
• A fehérjék egyrészt a szervezet fő építő anyagai, másrészt energiát 

biztosítanak számára. Számos enzim és hormon, amely az alapvető 
fiziológiai és metabolikus funkciókért felelős a szervezetben, szin-
tén fehérje.

• A zsírok (beleértve a többszörösen telítetlen omega 6 és omega 3 
zsírsavakat) a szervezet leghatékonyabb energiaforrásai, mivel egy 
gramm zsír kétszer annyi kalóriát biztosít, mint egy gramm fehérje 
vagy szénhidrát. A foszfolipidek (bizonyos zsírfajták) a sejtfalak és a 
sejthártyák legfontosabb alkotórészei. Ezen kívül a zsír szigeteli a 
testet, és védi a belső szerveket.

• A szénhidrátokat szétbonthatjuk emészthető szénhidrátokra (ilyen 
például a rizskeményítő), melyek könnyen elérhető energiaforrás-
ként szolgálnak, illetve nem emészthető szénhidrátokra (ilyen pél-
dául az étkezési rost), amelyek a bélmozgás optimalizálásával fontos 
szerepet játszanak az emésztőszervek megfelelő működésének  
fenntartásában.

A VÍZ egyike a legfontosabb összetevőknek, mivel szállítóeszközként 
szolgál, befolyásolja a tápanyagok emésztését, valamint a bomláster-
mékek (metabolitok) kiválasztását. Számos bioaktív anyag oldószere, 
hőszabályozó funkciót tölt be, valamint szerepet játszik a hidrolízis-
ben, amely a szervezet egyik létfontosságú biokémiai reakciója.
A vitaminok a test számos metabolikus és enzimatikus folyamatában 
vesznek részt, fenntartva a szervezet szabályos működését. A vitami-
nok lehetnek vízben- (C-, B-vitaminok) vagy zsírban oldódóak (A-, D-, 
E- és K-vitaminok).
Az ásványi anyagok minden, a szervezetben végbemenő folyamatban 
szerepet játszanak, ezen túlmenően építő elemekként hasznosítható-
ak (pl. a kalcium és a foszfor a csontokban). Segítik a szervezet kóroko-
zókkal szembeni védekezését azáltal, hogy támogatják az immunrend-
szert (szelén), elősegítik az oxigén szállítását a vérben (vas), illetve a 
bőr regenerálódását (cink).



A termékek a megfelelő alap-
anyagok gondos kiválasztásával, 
a génkezelt alapanyagok kizárá-
sával készültek, a felhasznált hú-
sok mindig egészséges egyedek-
ből származnak és akár emberi 
fogyasztásra is alkalmasak.

A termékeket normál kondíciójú és aktivi-
tású kutyákon tesztelték otthoni, családi 
környezetükben.

Mesterséges tartósítószerek és színezékek  
felhasználása nélkül készült termékek.

Kiváló minőségű összetevői az eledelt kifejezetten 
ízletessé és könnyen emészthetővé teszik.

Szigorú minőségellenőrzési teszteken kiváló 
eredményt elért összetevőkből.
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Az étrend minden egyes eleme szigorúan meghatározott szereppel 
rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy az állatok szervezete megfelelően 
működjön. A fő elemek kiegyensúlyozott aránya nemcsak az állat jó 
egészségéről és fizikai állapotának fenntartásáról gondoskodik, de a 
nagyszerű ízhez is elengedhetetlen.
Ha Ön kedvencének új eledelt szeretne adni, az első napokban fokoza-
tosan növelje az új eledel mennyiségét, miközben a korábban adott 
táplálék adagját csökkentse. Ez a módszer teszi zökkenőmentessé az 
átállást a régi eledelről az újra.
A kutyáknak nem javasolt ételmaradékot adni, mert az nem megfelelő-
en kiegyensúlyozott táplálék a számukra. Ráadásul az emberi fogyasz-
tásra szánt ételek sok olyan fűszert és adalékanyagot tartalmaznak, 
amelyek káros hatásúak lehetnek az állat egészségére, sőt, még be-
tegségeket is okozhatnak – például a hagyma vagy a fokhagyma vér-
szegénységhez, míg a csokoládé akár mérgezéshez is vezethet.

FELELŐSSÉG A DOG VITAL termékek fejlesztésénél nem tesztelnek 
és a jövőben sem fognak teszteket végezni laboratóriumi állatokon.  
A DOG VITAL figyelembe veszi vásárlók állatainak egészségét és jólé-
tét. A DOG VITAL szigorúan ellenzi az állatokkal szembeni kegyetlen-
séget és visszautasít minden állatokkal elkövetett durva bánásmódot.

TAPASZTALAT A DOG VITAL fejlesztése és gyártása hosszú idő  
tapasztalataira és a kutya tápanyag szükségleteinek tanulmányozásá-
ra épül maximálisan előtérbe helyezve az állatok egészségét és jólé-
tét. A DOG VITAL fejlesztésért felelős szakemberek mind tenyésztők, 
vagy állatszeretők akik szorosan együttműködnek takarmányozási 
specialistákkal a legigényesebb minőségi követelmények elérése ér-
dekében.

MINŐSÉG DOG VITAL  állateledelek kizárólag friss nyersanyagokkal 
készülnek, melyek megbízható szállítóktól származnak. A DOG VITAL 
kizárólag természetes forrásból származó anyagokat tartalmaz –  
mellőzi a szintetikus, vagy fehérjéket helyettesítő anyagokat. 



A JUNIOR LARGE BREED 
CHICKEN FORMULA egy 
teljes értékű eledel nagytes-
tű kölyök és növekedésben 
lévő kutyák, valamit vemhes 
és szoptató kutyák részére. 
A Junior large breed chicken 
formula tartalmaz minden 
olyan összetevőt, melyek által 
teljes értékű és kiegyensú-
lyozott eledelt biztosít kutyája számára. Kiváló minőségű összetevői 
az eledelt kifejezetten ízletessé és könnyen emészthetővé teszik.  
A szemcseméretek ki fejezetten a nagytestű kutyák igényei alapján  
lettek kialakítva.

Összetevők: Dehidratált csirkehús (30%), kukorica, búzaliszt, csir-
kezsír, rizs, szárított cukorrépapép, kukorica glutén, kalcium-kar-
bonát, nátrium-klorid, mono-dikalcium foszfát, szárított sörélesz-
tő, cikória gyökér kivonat (0,4%), mannóz alapú oligoszacharidok 
(Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) (0,4%). 
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
29,00%, nyerszsírok és -olajok 16%, nyersrost 2,20%, nyershamu 8,20%.

 Napi etetési útmutató

hónap
A kutya várható felnőttkori súlya

1,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70kg

2 JUNIOR FORMULA 225 g 270 g 305 g 350 g 400 g

3 JUNIOR FORMULA 350 g 410 g 450 g 480 g 510 g

4 JUNIOR FORMULA 370 g 435 g 480 g 520 g 550 g

6 JUNIOR FORMULA 400 g 470 g 535 g 590 g 650 g

10 JUNIOR FORMULA  430 g* 510 g 590 g 660 g 750 g

12 JUNIOR FORMULA 440 g 530 g 615 g 680 g 770 g

16 JUNIOR FORMULA 460 g 540 g 635 g 710 g 790 g

*10 hónapos kölyökkutya napi etetési adagjából számítva.

Napi etetési útmutató

hónap
A kutya várható felnőttkori súlya

1,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70kg

2 30 g 75 g 115 g 170 g 195 g JUNIOR LARGE BREED FORMULA

3 45 g 110 g 160 g 265 g 305 g JUNIOR LARGE BREED FORMULA

4 45 g 115 g 170 g 280 g 325 g JUNIOR LARGE BREED FORMULA

6 48 g 118 g 185 g 305 g 350 g JUNIOR LARGE BREED FORMULA

10 50 g 120 g  200 g* 335 g 380 g JUNIOR LARGE BREED FORMULA

12 55 g 130 g 205 g 345 g 390 g JUNIOR LARGE BREED FORMULA

16 ADULT FORMULA JUNIOR LARGE BREED FORMULA

*10 hónapos kölyökkutya napi etetési adagjából számítva.

Összetevők: Dehidratált csirkehús (30%), kukorica, búzaliszt, csir-
kezsír, rizs, szárított cu korrépapép, kukorica glutén, kalcium-kar-
bonát, nátrium-klorid, mono-dikalcium foszfát, szárított sörélesz-
tő, cikória gyökér kivonat (0,4%), mannóz alapú oligoszacharidok 
(Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) (0,4%). 
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
29,00%, nyerszsírok és -olajok 16%, nyersrost 2,20%, nyershamu 8,20%.

JUNIOR 
LARGE BREED 
CSIRKEHÚSSAL

JUNIOR 
ALL BREED 
CSIRKEHÚSSAL

A JUNIOR WITH CHICKEN 
ALL BREED FORMULA egy 
teljes értékű eledel kölyök és 
növekedésben lévő kutyák, 
valamit vemhes és szopta-
tó kutyák részére. A JUNIOR 
WITH CHICKEN ALL BREED 
FORMULA tartalmaz minden olyan összetevőt, melyek által teljes 
értékű és kiegyensúlyozott eledelt biztosít kutyája szá mára. Kiváló 
minőségű összetevői az eledelt kifejezetten ízletessé és könnyen 
emészthetővé teszik.



Az ADULT SENSITIVE ALL BREED FORMULA egy teljes értékű ki-
egyensúlyozott eledel az érzékeny emésztésű és válogatós felnőtt ku-
tyák részére. A DOG VITAL ADULT SENSITIVE ALL BREED halat és rizst 
tartalmaz, mely összetevők a kifejezetten érzékeny emésztésű kutyák 
etetésére alkalmasak. 
Az egyedi halas alapanyagnak köszönhetően a halhúsban lévő omega-3 
és omega-6 zsírsavak hozzájárulnak a kutya szőrzetének és bőrének 
egészségéhez. A rizs és a kukorica biztosítja a könnyen emészthető 
szénhidrátokat.

Kutya testtömege

1 kg 5 kg 10 kg 20 kg* 30 kg  40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Napi etetési útmutató

ADULT SENSITIVE MINI 
FORMULA

250 - 360 g 340 - 490 g 420 - 610 g 500 - 720 g 580 - 830 g 645 - 930 g

*Egy 20 kg testtömegű felnőtt kutya napi átlagos etetési adagjából számítva.

Az ADULT SENSITIVE MINI FORMULA teljes értékű kiegyensúlyo-
zott eledel érzékeny emésztésű és válogatós felnőtt  kistestű kutyák 
részére. Az ADULT SENSITIVE MINI FORMULA halat és rizst tartalmaz, 
mely összetevők a kifejezetten érzékeny emésztésű kutyák etetésére 
alkalmasak. Az egyedi halas alapanyagnak köszönhetően a halhúsban 
lévő omega-3 és omega-6 zsírsavak hozzájárulnak a kutya szőrzetének 
és bőrének egészségéhez. A rizs és a kukorica biztosítja a könnyen 
emészthető szénhidrátokat. A szemcseméretek kifejezetten a kistes-
tű kutyák igé nyei alapján lettek kialakítva.

Kutya testtömege 

1 kg  5 kg* 10 kg 20 kg 30 kg  40 kg* 50 kg 60 kg 70 kg

Napi etetési útmutató

25-40 g 90-120 g 150-210 g SENSITIVE ALL BREED FORMULA

*Egy 5 kg testtömegű felnőtt kutya napi átlagos etetési adagjából számítva.

Összetevők: kukorica, dehidratált hal (14%), dehidratált csirkehús, 
búzaliszt, rizs, csirkezsír, szárított cukorrépapép, nátrium-klorid, 
szárított sörélesztő, cikória gyökér kivonat (0,4%), mannóz alapú 
oligoszacharidok (Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) (0,4%).
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehér-
je 24,00%, nyerszsírok és -olajok 12%, nyersrost 3,00%, nyershamu 
8,50%.

Összetevők: Dehidratált csirkehús (30%), kukorica, búzaliszt, csir-
kezsír, rizs, szárított cu korrépapép, kukorica glutén, kalcium-kar-
bonát, nátrium-klorid, mono-dikalcium foszfát, szárított sörélesz-
tő, cikória gyökér kivonat (0,4%), mannóz alapú oligoszacharidok 
(Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) (0,4%). 
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
29,00%, nyerszsírok és -olajok 16%, nyersrost 2,20%, nyershamu 8,20%.

ADULT
SENSITIVE MINI

ADULT  
ALL BREED 
SENSITIVE



Az ADULT LARGE BREED 
LAMB & RICE FORMULA tel-
jes értékű kiegyensúlyozott 
eledel emésztési problémák-
kal küzdő és allergiás megbe-
tegedésre hajlamos felnőtt, 
nagytestű kutyák részére. Az 
ADULT LARGE BREED LAMB & 
RICE FORMULA bárányhúst és 
rizst tartalmaz, mely összete-
vők különösen az érzékeny 
emésztésű vagy allergiás megbetegedésre hajlamos kutyák etetésére 
alkalmasak. A szemcseméretek kifejezetten a nagytestű kutyák igé-
nyei alapján lettek kialakítva. A bárány és a csirke magas biológiai érté-
kű fehérjét, a rizs és a kukorica szénhidrátok formájában energiát szol-
gáltatnak; cukorrépapép rostban gazdag, ezzel a megfelelő 
bélműködést biztosítja; a csirkezsír különösen ízletessé teszi az eledelt 
és kiváló energiaforrás; a hal- és növényi olaj a zsírsavak kiváló egyen-
súlyát garantálja (omega-3 és omega-6); a sörélesztő elősegíti a töké-
letes bélműködést és B- és D-vitaminban gazdag. 

Kutya testtömege 

1 kg 5 kg 10 kg 20 kg 25 kg 30 kg*  40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Napi etetési útmutató

ADULT LAMB & RICE ALL 
BREED FORMULA

295-425 g 340-490 g 420-610 g 500-720 g 580-830 g 645-930 g

*Egy 30 kg testtömegű felnőtt kutya napi átlagos etetési adagjából számítva.

Az ADULT LAMB & RICE ALL 
BREED FORMULA egy teljes 
értékű kiegyensúlyozott eledel 
emésztési problémákkal küzdő 
és allergiás megbetegedésre 
hajlamos felnőtt kutyák részé-
re. Az ADULT LAMB & RICE ALL 
BREED FORMULA bárányhúst 
és rizst tartalmaz, mely össze-
tevők különösen az érzékeny 
emésztésű és allergiás megbe-
tegedésre hajlamos kutyák etetésére alkalmasak. A bárány és a csirke 
magas biológiai értékű fehérjét, a rizs és a kukorica szénhidrátok formá-
jában energiát szolgáltatnak; cukorrépapép rostban gazdag, ezzel a 
megfelelő bélműködést biztosítja; a csirkezsír különösen ízletessé teszi 
az eledelt és kiváló energiaforrás; a hal- és növényi olaj a zsírsavak kiváló 
egyensúlyát garantálja (omega-3 és omega-6); a sörélesztő elősegíti a 
tökéletes bélműködést és B- és D-vitaminban gazdag. Az ADULT LAMB 
& RICE ALL BREED FORMULA vitaminokat és ásványi anyagokat tartal-
maz a megfelelő és kiegyensúlyozott étrend érdekében. 

Kutya testtömege

1 kg 5 kg 10 kg 20 kg* 25 kg  30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Napi etetési útmutató

25 - 40 g 90 - 120 g 150 - 210 g 250 - 360 g
ADULT LARGE BREED  

LAMB & RICE FORMULA

*Egy 20 kg testtömegű felnőtt kutya napi átlagos etetési adagjából számítva.

Összetevők: rizs, kukorica, dehidratált csirkehús, dehidratált bá-
rányhús (10%), csirkezsír, dehidratált hal, szárított cukorrépapép, 
halolaj, növényi olaj, nátrium-klorid, calcium-karbonát, mono-
dikalcium-foszfát, szárított sörélesztő, cikória gyökér kivonat (0,4%), 
mannóz alapú oligoszacharidok (Saccharomyces Cerevisiae kivonat-
ból) (0,4%).
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
24,00%, nyerszsírok és -olajok 12%, nyersrost 2,70%, nyershamu 8,00%.

Összetevők: rizs, kukorica, dehidratált csirkehús, dehidratált bá-
rányhús (10%), csirkezsír, dehidratált hal, szárított cukorrépapép, 
halolaj, növényi olaj, nátrium-klorid, kalcium-karbonát, mono-
dikalcium-foszfát, szárított sörélesztő, cikória gyökér kivonat (0,4%), 
mannóz alapú oligoszacharidok (Saccharomyces Cerevisiae kivonat-
ból) (0,4%).
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
23,00%, nyerszsírok és  -olajok 11%, nyersrost 2,70%, nyershamu 8,00%.

ADULT 
LARGE BREED  
BÁRÁNYHÚSSAL  
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ADULT  
ALL BREED  
BÁRÁNYHÚSSAL  
ÉS RIZZSEL


