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Cégünk filozófiája – az állatok szeretetén alapszik

  Tartalomjegyzék
 2 - 5 Minőségünk
 6 - 13 Nyersanyagok
 14 - 15 Létfontosságú összetevők
 16 - 23 Szárazeledel kölyök / növendék kutyáknak
 24 - 41 Szárazeledel kifejlett kutyáknak
 42 - 49 Szárazeledel kistestű kutyafajtáknak
 50 - 53 Táplálék kiegészítő a nyershús etetéshez (B.A.R.F)
 54 - 57 Konzerves- és alutasakos eledelek
 58 - 59 BeLcANdo® Tabs / Snack
 60 - 61 etetési útmutató
 62 - 63 elemzés Szárazeledel / Konzerves- és 
  alutasakos eledelek

A BewiTAL petfood GmbH & co. KG alapítójának, Bernhard wigger úrnak a családja már generációk óta foglalkozott 
mezőgazdasági termeléssel. Gyerekkorától kezdve ismertté vált számára az állatokért, a környezetért és a természet normális 
körforgásáért érzett felelősségtudat. Sok évvel ezelőtt feltette magának a kérdést, hogyan kellene olyan állateledelt előállítani, 
ami olyan változatos és egészséges, mint amit a természet is biztosít. ez volt a kiinduló pontja egy teljesen újfajta táplálkozási  
elképzelésnek, ami természetszerű és mindent figyelembe vesz, vagyis röviden: holisztikus. A legmodernebb kutatásokra 
alapozva és a legjobb nyersanyagokat használva olyan teljesértékű táplálékokat állítunk elő, amelyeket Ön, mint igényes 
kutyatulajdonos és állatbarát nyugodt szívvel etethet kedvencével. Az értékes összetevők és a kiváló adalékanyagok miatt, 
szuper prémium minőségű BeLcANdo® azok választása, akik nem ismernek ellentmondást kutyájuk táplálásában.
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Szeretnénk segíteni az emberek és állatok számára, a sértetlen környezet megőrzésében. ezért köteleztük  
el magunkat egy folyamatosan nyomon követhető és ellenőrizhető gyártástechnológia alkalmazása mellett.  
A felhasznált energiát 100%-ig víz- és napenergiából, valamint alternatív fűtőanyagok használatából nyerjük. 
Bioszűrővel tisztítjuk a gyárból távozó levegőt. A munkatársaink iránti szociális felelősséget komolyan vesszük,  
gondoskodunk az esélyegyenlőségről, igazságos bérezésről és magas szintű munkahelyi biztonságról. Aktívan 
hozzájárulunk az állatvédelemhez és különböző kutyasport klubokat támogatunk. Állandó kooperációs partnerünk  
egy sérült embereket foglalkoztató üzem. Gazdasági szempontból is fontos számunkra a nyomon követhetőség.  
A napi gyakorlatunkban alkalmazott költségtudatosság gondoskodik a korrekt árképzésről és biztosítja jövőnket is.

Folyamatosan nyomon követhető – a környezet iránti felelősségtudat, valamint az emberek és a természet iránti szeretet

környezetvédelem:

állatvédelem:
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Mi a BewiTAL-nál mint középvállalkozás, olyan felelősségteljesen előállított alapanyagokat használunk, amelyek  
gyakran a tömegtermeléshez szokott óriás cégeknek nem elérhetőek. A beszállítóink nagy része kis, innovatív cég,  
akik éppúgy elkötelezettek a természet és állatok iránt, mint mi. Így találtunk olyan beszállítót, aki az először felhasznált 
azték zsálya magot biztosítja. Valamint a BeLcANdo® termékekhez csak a hagyományosan, hidegen préselt szőlőmag 
lisztet használjuk fel. olyan cégektől szerezzük be kiváló minőségű hús- és gabona alapanyagainkat, melyek nem csak  
a takarmányozási törvény szigorú előírásainak, hanem a BewiTAL magas minőségi követelményeinek is megfelelnek.

A lényeg az összetételben van – egészséges frissesség megbízható forrásból
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A lényeg az összetételben van – a BELCANDO® holisztikus szempontjai

Minden alkotórész, amit egy eledel tartalmaz, kihat a kutya életerejére, egészségére és élettartamára.  
A táplálék és egészség közti kölcsönhatás sokrétű lehet és a kutya élete során gyakran változásokat idézhet 
elő. A minden részletet figyelembe vevő, holisztikus szemlélet eredménye a BeLcANdo®, amely a kutyája 
életerejét, az összetevők természetes egyensúlyán keresztül őrzi meg. Így az értékes adalékok, mint a 
szőlőmagliszt és az azték zsályamag természetes tápanyag komplexként fejtik ki hatásukat. ezek omega 
3 zsírsavakat és polifenolokat szállítanak a szabad gyökök ellen. A bennük megtalálható ballasztanyagok 
tökéletes egyensúlyban vannak és prebiotikus (életmegőrző) szerepet játszanak. ezeket a hatásokat nem 
lehetne elérni, ha az egyes elkülönített anyagokat utólag adnánk az eledelhez.
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Fehérje

A BeLcANdo® szárazeledelekre jellemző az 
értékes, magas állati fehérje tartalom. A változatos és 
teljesértékű táplálék előállítása érdekében különböző 
fehérjeforrásokat kombinálunk – pl. szárnyasokat és 
halat. Valamennyi fehérjeforrás, kizárólag emberi  
fogyasztásra is alkalmasnak talált állatokból származik.

• csak természetes körülmények között  
legeltetett bárányokból

• Kiváló minőség 10 %-kal magasabb fehérje és  
20 %-kal kevesebb csont tartalomnak köszönhetően

• A különösen jól emészthető húsok nagy aránya
• Érzékeny kutyák számára is

• Maximális húsarány
• Speciális nyersanyag minőség, az átlagnál  

10 %-kal magasabb fehérje tartalommal
• Hamuszegény, mivel a csonttartalom minimális
• Jól emészthető és hasznosítható

Az egészséges izomfelépítés építőelemei

BárányhúsBaromfi

Előnyök Előnyök
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• kíméletesen szárított, apró heringfajták, valamint lazac
• igen magas biológiai értékű fehérjeforrás
• Speciális omega 3 zsírsavakban gazdag (ePA, dHA): 

fontos a kutya bőrének és szőrének

• Szárított egész tojás
• A lehetséges legmagasabb biológiai  

értékű fehérjeforrás
• Kiegyensúlyozott energia-, vitamin-,  

nyomelem- és ásványi anyag tartalom
• Nagyon könnyen emészthető

• A vitaminok- és fontos nyomelemek  
természetes forrása

• Nagyon értékes fehérjeforrás

májHering /lazac Tojás

Előnyök Előnyök Előnyök
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Szénhidrátok

A kutyák első sorban húsevők. Az egészséges, kiegyensú-
lyozott táplálkozáshoz mégis csak szükség van Önnek is 
szénhidrátokra. Megfelelően feltárt állapotban a növényi 
összetevők jól emészthetők. A természetben a feltárt 
szénhidrátok a zsákmányállat gyomor tartalmának elfo-
gyasztásával kerül a szervezetbe. A BeLcANdo® száraz 
eledelhez használt alapanyagokat, kíméletes gőzzel és 
rövid ideig tartó nyomással készítjük elő az anyagcserébe 
történő felvételre.

Energia szállítói az erőnek és kitartásnak

• GRAiN-FRee termékeink a gabonák helyett különösen értékes alternatíváit biztosítanak.
• A gabonával szemben a fontos tápanyagok lényegesen magasabb értéket képviselnek  

(fehérje, esszenciális aminosav, lizin, telítetlen zsírsavak, ásványi anyagok, nyomelemek),  
melyeket még pl. az emésztési problémákkal küzdő kicsi gyerekek is különösen jól tolerálnak.

• Az amaránt a disznóparéjfélék családjába tartozik, aminek a tagja egy sor értékes zöldségféle is,  
mint például a spenót, a mángold és a répafélék. Nem tartalmaz glutént.

• Az aztékok alapvető élelmiszere volt. Az amaránt az emberiség egyik legősibb haszonnövénye,  
melyet bizonyos kultúrákban régóta mennyei táplálékként tiszteltek, mert a növény annyira sok ”erőt” adhat.

• Németországban már a középkorban is előfordult és napjainkban ismét termesztett fajta lett.

Amaránt

Előnyök
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Borsódara

• Nagy értékű, gluténmentes szénhidrátforrások
• Jó alternatíva az érzékeny emésztésű kutyák számára.

• Hántolt zabszemek
• Kereken 40 % linolsav (=értékes omega 6 zsírsav)  

a zsírtartalomban
• A szervezet jól elfogadja; a lassú emésztés elősegíti 

a kutyák teltségérzetét és hozzájárul az etetés utáni 
vércukorszint hirtelen növekedésének csökkentéséhez

• Gluténérzékenység esetén megengedett
• Segít csökkenteni a magas koleszterin értékeket

• Különösen értékes szénhidrátforrás.
• A borsó a hüvelyesek családjába tartozik  

és nem tartalmaz glutént
• Sokrétű összetételű zöldségek (szintén fehérjét  

és élelmi rostot tartalmaz)
• A szervezet jól elfogadja; a lassú emésztés elősegíti 

a kutyák teltségérzetét és hozzájárul az etetés utáni 
vércukorszint hirtelen növekedésének csökkentéséhez

zab Burgonya, rizs, kukorica

Előnyök Előnyök Előnyök
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lazacolajBaromfizsír

Zsírok

A tiszta zsírok magas fűtőértéküknek köszönhetően 
fontos energiaforrásnak számítanak a kutyaeledelben. 
ezen kívül esszenciális, telítetlen zsírsavakat tartal-
maznak, amelyek az anyagcsere során létfontosságú 
feladatokat látnak el. Vannak olyan vitaminok, ame-
lyeket a szervezet csak a zsírokkal együtt tud felvenni 
és hasznosítani. A BeLcANdo® termékekhez nem 
használunk nagy telítettségű zsírokat, mint marha- 
faggyút vagy disznózsírt.

• A telítetlen zsírsavak magas arányban fordulnak elő: 
több mint 20 % linolsav tartalom, amely egy omega  
6 zsírsav.

• Különösen friss, kiváló minőségű nyersanyagok
• Minimális mennyiségben vannak jelen a nem  

kívánatos szabad zsírsavak.
• Természetes aromahordozók, melyek a kutya 

számára rendkívül ízletessé teszik az eledelt.

• kíméletesen, alacsony hőfokon (< 55 °c) kinyert olaj
• Speciális omega 3 zsírsavakban gazdag (ePA, dHA): 

fontos a kutya bőrének és szőrének
• A lazacolajban található asztaxanthin természetes 

antioxidáns.

Előnyök Előnyök
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• ennek az olajosmagnak rekord szinten magas  
a telítetlen zsírsav tartalma (60 % omega-3 zsírsav  
és 20 % omega-6 zsírsav)

• ezáltal támogatja az egészséges bőrt és szőrzetet 
• Telítő hatás különösebb megterhelés nélkül.
• 40 % ballasztanyag (ebből 85 % nem oldódó)
• Nedvesség megkötő képessége miatt javítja a bélperisz- 

taltikát és így a táplálék béltraktusban  
történő haladását is segíti.*

Speciális nyersanyagok

egy kiegyensúlyozott, egészséges táplálék készítésénél, 
ahol a holisztikus, azaz a teljességre törekvési elv a fő  
szempont, mindenképpen ügyelni kell a kiváló minőségre 
és a természetes összetevők változatos összeállítására. 
ezért a BeLcANdo® termékek nyersanyagainak kiválasz- 
tásakor nemcsak a fehérje-, zsír- és szénhidráttartalomra 
figyelünk, hanem mindenek előtt a vitaminokra, nyomele-
mekre és az életerőt fokozó anyagokra. 

• Segítséget nyújt a szabad gyökök elleni védekezésben
• Az élelmiszerek közt az egyik legnagyobb antioxidáns 

tartalommal bír, aminek köszönhetően a sejtek védel-
méhez aktívan hozzájárul.

• A szív, a keringési rendszer és az életerő természetes 
öregedés gátlója.

• hamisíthatatlan természetes összetétel teljeskörű 
hatásmechanizmussal. (nem kivonat)

• 10 % értékes szőlőmag olajat tartalmaz.

Gondosan megtisztított szőlőmagból készült és 
kíméletesen, hagyományos eljárással hidegen sajtolták. 
Az értékes liszt megfelel holisztikus előírásainknak. 

ez a zsályaféle Mexikóból származik, s már az aztékok 
is használták. Most újra kaphatóvá vált, nyomon követhető 
termesztésből. Kiemelkedő mértékben hozzájárul az 
egészséges táplálék elkészítéséhez.

Különleges hozzávalók a finom különbséghez

*Az azték zsályamag nedvességből  
 képes a saját tömegének  
 tízszeresét is magábhoz kötni.

Előnyök Előnyök
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Sörélesztőőrölt tengeri zooplankton (világítórák) szentjánoskenyérSzentjánoskenyér

• Minőségi válogatott nyersanyagok.
• A sörfőzés során keletkező természetes anyagokból, 

levédett eljárással különösen kíméletesen szárítva.
• B-vitaminban, aminosavakban, nyomelemekben  

és ásványi anyagokban gazdag.
• Számos fontos immunerősítő és egy sor egyéb 

létfontosságú anyagot tartalmaz
• Kiváló ízletesség

• Szénhidrátokat és értékes ásványokat tartalmaz.
• A természetes sörélesztő és a nyálka segítik az egész-

séges emésztést.
• Fontos prebiotikus szerepet játszik a bélflórára nézve.

ez a tápláló hüvelyes növény eredetileg a 
Földközi-tenger vidékéről származik és ízletes 
élelmiszerként is nagyon értékes. 

ez a különösen értékes termék tápláló- és vitalizáló 
anyagainak nagy száma és kiegyensúlyozott elosztása 
miatt, táplálkozás-élettanilag a legértékesebb 
nyersanyagok közé tartozik kutyaeledeleinkben.

• Vitaminok és nyomelemek A-tól Z-ig!
• Magas értékű fehérje (esszenciális aminosavak)
• Glükozaminban gazdag (porcszövetek / izületek fontos 

építőköve)
• A természetes zsírtartalom (18 %) kétszer olyan gazdag 

a fontos omega-3 zsírsavakban (ePA és dHA), mint a 
lazacolaj!

• Az omega-3 zsírsavak foszfolipidként vannak jelen és 
ezáltal a biológiai hatásuk is bizonyíthatóan magasabb.

• Különösen magas fokú sejtvédelem a legkülönbözőbb 
antioxidánsok kombinációjával (többek között Astaxanthin)

Apró rák, mely az Antarktiszon óriási rajokban él.  
A különböző tápanyagok különösen csúcsminőségű 
forrásai. 

Előnyök Előnyök Előnyök
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• Nagy értékű zsírsavakban gazdag.
• A lenolaj 90 % telítetlen zsírsavat tartalmaz, melynek 

több, mint 50 %-a alfa-linolénsav (omega 3-zsírsav).
• A lenmag természetes alkotórészei a nyálkaanyagok, 

melyek az egészséges, stabil emésztést szolgálják.

Hazai olajnövény 40 % zsírtartalommal. Az értékes, 
élelmiszerként is kedvelt gabonaféle, ősidők óta jól 
bevált háziszer.

• Főként csalánlevél, encián gyökér, ezerjófű, kamilla, 
édeskömény, kömény, földiszeder-levél, fagyöngy, 
cickafarkfű keverékéből

• Értékes sörélesztő és keserítő anyagokat, illó olajokat, 
bioflavonoidokat és kovasavat tartalmaz.

• Fokozza az étvágyat, elősegíti kutyájának  
az emésztését és az életerejét.

Válogatott, aromás gyógynövények keverékét 
használjuk, hogy a BeLcANdo®-tápkeverékeket  
a természet fontos hatóanyagaival lássuk el.

• csökkenti a bél és az ürülék kellemetlen szagát.
• Prebiotikus hatást gyakorol a bélflórára
• Természetes módon segíti a sejtvédelmet

A pálmaliliom félék családjába tartozó növényfaj, 
(jukka) amely kiváltképpen az amerikai kontinens 
prérijén őshonos. Az indiánok évszázadok óta értékes 
természetes szerként használják.

lenmag moháve jukkaGyógynövények

Előnyök Előnyök Előnyök
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erő, életöröm, vitalitás- Mindezek kulcsa egy jól működő immunrendszer. Az embernél ugyanúgy, mint az állatnál. 
Aki a táplálkozást egységében szemléli, a védekező rendszer természetes erősítésére hangsúlyt fektet. egyfelől 
a kiegyensúlyozottan összeállított receptúrák, melyek a hiányt megelőzik. Másfelől az immunrendszer fokozatos 
edzése. A ProVital-lal kiegészített BeLcANdo® kutyaeledelek az élesztő természetes alkotóelemeit kínálják, amelyek 
az Ön kutyájának immunrendszerére hasonlóan ösztönzőleg hatnak, mint a különféle gombastruktúrák, amelyeket 
egy vadon élő kutya magához vesz a természetes környezetében.. Az eredmény: egy jól aktivált védekező rendszer. 
Különösen ajánlott kölyök és fiatal kutyáknak, ahol a saját immunrendszert még ki kell alakítani. Az idősebb, csökkent 
anyagcseréjű állatoknak és a szabadban keveset mozgó kutyáknak.

ProVital- természetes módon erősíti az immunrendszertProvital- természetes módon erősíti az immunrendszert
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Az élet csupa mozgás és változás. Azért, hogy az ön négylábú barátja egészségesen nőjön fel és öreg koráig mozgé-
kony maradjon, a jól működő, rugalmas izületek alapvetően szükségesek. ehhez a szervezetnek egészséges porcszö-
vetre van szüksége. A zselatinból kinyert, bioaktív kollagén-peptidek bizonyíthatóan megnövelik az aminosav ellátást 
és a csontok és izületek egészséges fejlődését támogatják. Így megelőzhetőek a degeneratív ízületi problémák. Fontos 
tudni allergiában szenvedő kutyáknak: egy speciális eljárással a zselatin fehérje láncait olyan mértékben szétdarabol-
juk, hogy az már nem tud allergiás reakciót kiváltani. A ProAgil adása a növésben lévő és idősebb kutyáknak különösen 
ajánlott, mert ezeknél nagyobb az esély az izületi problémákra. Az 5 évnél idősebb kutyák kerek 90 %-a szenved 
mozgásszervi problémákban.

ProAgil- a mozgékony kutyákért minden életkorban
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erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

!!!

Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

Búza és más 
gluténtartalmú 
gabona

Valamennyi kutyafajta kölykeinek 4 hónapos életkorig és  
egyben a kistestű kutyafajták növendékkori felnevelésére is
A gondosan kiválasztott, baromfihúsban, rizsben és tojásban gazdag 
nyersanyagok teszik a BeLcANdo® PUPPY GRAVY-t különösen  
könnyen hasznosíthatóvá és jól emészthetővé. Az egészséges nö-
vekedéshez szükséges nagy energia tartalom és a csontképződéshez 
elengedhetetlen ásványi anyagok biztosítják az élet optimális kezdetét. 
Meleg vízzel elkeverve finom szósz keletkezik: Segít a szilárd táplálékra 
való átállásban és a táplálékfelvételt készteti az elválasztás ideje alatt. 
Később is szívesen látott élvezet!

Létfontosságú összetevők:

A BeLcANdo® PUPPY GRANULA-START finom 
szerkezetének köszönhetően megkönnyíti a 
kölyökkutyák első átállását az anyatejes táplálásról 
való elválasztási időszakban, a felneveléskori 
szokásos kölyökeledelre.P

u
P
P
y

g
r
a
v
y

elősegíti a porcképződést az izületekben és segít megelőzni 
az izületi problémákat a zselatin/kollagén hidrolizátumnak 
köszönhetően.

ProAgil:

ProVital:

Baromfihúsban gazdag TojásRizsben gazdag

1 kg, 5 kg

Tenyésztőknek ideális
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Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (24 %); rizs (23 %); 
kukorica; heringliszt (6 %); baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); szárított tojás (2,5 %); hidrolizált zselatin (2,5 %); 
szárított sörélesztő; szárított szentjánoskenyér-hüvely; cukormentes 
szárított répaszelet; hidrolizált baromfimáj; azték zsályamag; lenmag; 
dikalcium-foszfát; nátrium-klorid; kálium-klorid

* A különböző fajták kölykeinek egyedi különbözőségéből adódóan a megadott menny-
iség +/-20 %-kal is eltérhet. 

** A 4. hónapban ajánlatos lassan átállni a BeLcANdo® JUNioR-ra.

P
u
P
P
y

g
r
a
v
y

2 3 4 5 – 6 6 – 12

    3 – 5 kg   50 g   90 g  110 g 120 g 130 g

  5 – 15 kg   90 g 150 g  180 g 200 g 215 g

15 – 25 kg 150 g 250 g  320 g** JUNioR JUNioR

25 – 50 kg 230 g 390 g  460 g** JUNioR JUNioR

50 – 80 kg 300 g 550 g  700 g** JUNioR JUNioR

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

Honnan származik a fehérjeforrás?

80 % 
állati fehérje

20 % növényi fehérje

Baromfi

hal
zselatin

60 %

15 %
5 %

Tojás
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Közepes és nagytestű kutyafajták növendékkori felnevelésére kb. 4 hónapos életkortól
A kiegyensúlyozott növekedésről gondoskodnak a megfelelő mennyiségű energiát és ásványi anyagot tartal-
mazó, válogatott nyersanyagok. A sok zsenge bárányhús és könnyen emészthető rizs teszik a BeLcANdo® 
JUNioR LAMB & Rice-t érzékeny kutyák számára is jól hasznosíthatóvá. Az értékes zsályamagok az emésztést 
segítik elő természetes nyálkaanyag és létfontosságú zsírsav tartalmuknak köszönhetően.

Létfontosságú összetevők:

Búza Szója kukorica Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

elősegíti a porcképződést az izületekben és segít megelőzni 
az izületi problémákat a zselatin/kollagén hidrolizátumnak 
köszönhetően.

ProAgil:

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:

J
u
n
io

r
L
a
m

b
 &
 r
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e

Azték zsályamagBárányhúsban gazdag
Rizsben gazdag
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Napi eledel mennyiség (gr)

Etetési javaslat*:
Kifejlett kori testsúly • Életkor hónapokban kifejezve

Honnan származik a fehérjeforrás?

80% 
állati fehérje

20 % növényi fehérje

Bárányhús35 %

Baromfi
Hal
zselatin

25 %
10 %
10 %

J
u
n
io

r
L
a
m

b
 &
 r

ic
e

<  4 4 5 – 6 6 – 12 >  12

15 – 25 kg PUPPY** 330 g 340 g 380 g –

25 – 50 kg PUPPY** 490 g 510 g 550 g 500 g

50 – 80 kg PUPPY** 740 g 860 g 890 g 800 g

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

Összetétel: Rizs (32 %); bárányhúsliszt (15 %); előfőzött zabból 
készült liszt; hamuszegény baromfihúsliszt (7,5 %); baromfizsír; 
növényi olaj (pálma, kókuszdió); heringliszt (3,5 %); cukormentes 
szárított répaszelet; szárított tojás; hidrolizált zselatin (2,5 %); szárított 
sörélesztő; szárított szentjánoskenyér-hüvely; azték zsályamag 
(1,5 %); hidrolizált baromfimáj; nátrium-klorid; kálium-klorid

* A különböző fajták növendékeinek egyedi különbözőségéből adódóan 
a megadott mennyiség +/-20 %-kal is eltérhet. 

** Kölyköknek, 4 hónapos korig a BeLcANdo® PUPPY GRAVY ajánlott.

Azték zsályamag
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Azték zsályamagKözepes- és nagy testű fajták növendék kutyáinak felnevelésére,  
akik érzékenyek a gabonára – kb. 4 hónapos kortól 
A kiegyensúlyozott növekedésről gondoskodnak a megfelelő mennyiségű energiát és ásványi anyagot tartalmazó, válogatott 
nyersanyagok. Akár már egy kölyökkutyánál kialakulhat glutén vagy gabona érzékenység, illetve allergia. ezért fontos a kezdetektől 
gabonamentes receptúrát választani a problémamentes növekedés érdekében. ebben a receptúrában a gabonákat magas tápértékű 
amaránttal helyettesítettük. ennek a különleges receptúrának a részei az alacsony csontarttalmú baromfihúsliszt, valamint az 
esszenciális zsírsavak szállítója, az azték zsályamag, amely természetes nyákanyagainak köszönhetően támogatja az emésztést.

Létfontosságú összetevők:

elősegíti a porcképződést az izületekben és segít megelőzni 
az izületi problémákat a zselatin/kollagén hidrolizátumnak 
köszönhetően.

ProAgil:

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből  
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:

J
u
n
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r
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Gabona Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

Újdonság a kínálatban! Baromfihúsban gazdag
Amarántban gazdag
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Azték zsályamag

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg

Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (20 %); amaránt (15 %); 
borsódara; burgonyakeményítő; heringliszt (6 %); baromfizsír; 
növényi olaj (pálma, kókuszdió); cukormentes szárított répaszelet; 
szárított tojás; hidrolizált zselatin (2,5 %); szárított sörélesztő 
(2,5 %); szárított szentjánoskenyér-hüvely; azték zsályamag 
(1,5 %); hidrolizált baromfimáj; dikalcium-foszfát; nátrium-klorid; 
kálium-klorid

* A különböző fajták növendékeinek egyedi különbözőségéből adódóan  
a megadott mennyiség +/-20 %-kal is eltérhet. 

** Kölyköknek, 4 hónapos korig a BeLcANdo® PUPPY GRAVY ajánlott.

Honnan származik a fehérjeforrás?

80% 
80 % 

állati fehérje

20 % növényi fehérje

Baromfi

Hal
zselatin

55 %

15 %
10 %
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< 4 4 5 – 6 6 – 12 > 12

15 – 25 kg* PUPPY** 250 –  
360 g

260 –  
370 g

245 –  
360 g –

25 – 35 kg* PUPPY** 360 –  
450 g

370 –  
470 g

360 –  
480 g

360 –  
465 g

35 – 50 kg* PUPPY** 450 –  
560 g

470  –  
615 g

480 –  
630 g

465 –  
610 g

50 – 80 kg* PUPPY** 560 –  
800 g

615 –  
875 g

630 –  
890 g

610 –  
785 g



SzentjánoskenyérRizsben gazdag
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Nagytestű kutyafajták növendékeinek felnevelésére kb. 4 hónapos kortól
Válogatott nyersanyagok és a fehérje, zsír és kalcium megfelelő kombinációja összhangban van a nagyobb kutyafajták lassabb 
növekedési ütemével. A könnyű baromfihúsokban és rizsben gazdag BeLcANdo® JUNioR MAXi különösen jól hasznosítható 
és igen nagy mértékben emészthető. A jánoskenyér csersavakkal és létfontosságú anyagokkal gondoskodik a jó emésztésről.

Létfontosságú összetevők:

Búza Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

elősegíti a porcképződést az izületekben és segít megelőzni 
az izületi problémákat a zselatin/kollagén hidrolizátumnak 
köszönhetően.

ProAgil:

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:

J
u
n
io

r
m

a
x
i

Baromfihúsban gazdag



Szentjánoskenyér
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Napi eledel mennyiség (gr)

Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (21 %); kukorica;  
rizs (15 %); előfőzött zabból készült liszt; baromfizsír; növényi  
olaj (pálma, kókuszdió); cukormentes szárított répaszelet;  
szárított tojás; heringliszt (2,5 %); hidrolizált zselatin (2,5 %); 
szárított szentjánoskenyér-hüvely (2,5 %); szárított sörélesztő;  
azték zsályamag; lenmag; dikalcium-foszfát; hidrolizált  
baromfimáj; nátrium-klorid; kálium-klorid

J
u
n
io

r
m

a
x
i

<  4 4 5 – 6 6 – 12 > 12

15 – 25 kg PUPPY** 340 g 350 g 390 g –

25 – 50 kg PUPPY** 500 g 520 g 560 g 510 g

50 – 80 kg PUPPY** 750 g 870 g 900 g 820 g

Etetési javaslat*:
Kifejlett kori testsúly • Életkor hónapokban kifejezve

Honnan származik a fehérjeforrás?

* A különböző fajták növendékeinek egyedi különbözőségéből adódóan 
a megadott mennyiség +/-20 %-kal is eltérhet. 

** Kölyköknek, 4 hónapos korig a BeLcANdo® PUPPY GRAVY ajánlott.

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

, 2
5 k

g

állati fehérje
75 % 

állati fehérje

25 % növényi fehérje

Baromfi60 %

Hal10 %
zselatin5 %
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Baromfihúsban gazdag SzőlőmaglisztBurgonyakeményítőben gazdag

Búza és más 
gluténtartalmú 
gabona

Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

Normál igénybevételnek kitett kutyák számára
A nyersanyagok gondos kiválasztása, zsenge baromfihús, egészséges burgonya és hidegen préselt szőlőmagliszt biztosítja, 
hogy a BeLcANdo® AdULT diNNeR az ideális tápanyag kombinációt tartalmazza a kifejlett kutyáknak. A normál aktivitású 
kutyák szükségleteinek megfelelő a korlátozott mennyiségű fehérje- és zsírtartalom. Ha a megfelelő mennyiséget etetjük, 
akkor a kutya testsúlya a jóllakottság érzése mellett állandó is marad. A nagyobb krokett méret ösztönzi a kutyát a rágásra.

Vásárlói vélemény: 
Mindkét retrieverünknek végre találtam megfizethető áron 
egy igazán jó eledelt: BeLcANdo diNNeR. Szép nagy 
falatok, amiket szeretnek sokáig rágcsálni a kutyák. Az 
energiatartalom optimális a kutyáinknak, mivel még az 
állatorvosunk is megerősítette, hogy ideális a testsúlyuk  
és makkegészségesek. Mit akarhatnánk még? Peter o.

»
»

A
d
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in

n
e
r
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Szőlőmagliszt

Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (23,5 %); 
kukorica; rizs; burgonyakeményítő (14 %); heringliszt (3 %); 
cukormentes szárított répaszelet; szárított szentjánoskenyér-
hüvely; szőlőmag kivonat (2,5 %); szárított sörélesztő; 
baromfizsír; növényi olaj (pálma, kókuszdió); azték zsályamag; 
hidrolizált baromfimáj; dikalcium-foszfát; nátrium-klorid; 
kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen 0,2 %: 
csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, kömény, 
fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 65 g

5 kg 100 g  
10 kg 160 g 

15 kg 220 g 

20 kg 270 g 

25 kg 320 g

35 kg 410 g

50 kg 500 g

65 kg 650 g

80 kg 760 g

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

, 2
5 k

g

A
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75 % 
állati fehérje

25 % növényi fehérje

Baromfi65 %

Hal10 %
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TésztávalRizzsel
zöldségchipsszel

Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

Normál igénybevételnek kitett kutyák számára
Az értékes nyersanyagok és a nagy mennyiségű, rendkívül könnyen emészthető rizs teszik a BeLcANdo®  
AdULT MULTi-cRoc-ot igazán hasznosíthatóvá. A különböző, krokettekből, zöldségchipsekből és tésztából  
álló ízletes kombináció közkedvelt változatosság a kifejlett kutyák körében.

Vásárlói vélemény: 
Már csaknem mindent kipróbáltunk, amikor tudomást szereztünk  
a kutyaiskolában a BeLcANdo®-ról. A kutyakiképzőnk javasolta,  
hogy fix etetési időket tartsunk és etessük kutyánkat AdULT  
MULTi-cRoc eledellel. Többi kutyánk rögtön lelkesen elkezdte  
enni ezt. Ha egy kis vizet adunk hozzá, finom szósz képződik  
a krokettek felületén.  Nicole K.

»
»
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Tésztával

Összetétel: kukorica; rizs (14 %); hamuszegény 
baromfihúsliszt; kukoricatakarmányliszt; tészta (7 %); 
töpörtyű, szárított; húsos csontliszt; búza; növényi 
olaj (pálma, kókuszdió); zöldség, extrudált (4 %; ebből 
sárgarépa, szárított 0,10 %; borsó, szárított 1,35 %); árpa; 
baromfizsír; szárított sörélesztő; cukormentes szárított 
répaszelet; heringliszt; szárított szentjánoskenyér-hüvely; 
hidrolizált baromfimáj; szárított tojás; nátrium-klorid; 
dikalcium-foszfát; kálium-klorid; kalcium-karbonát

3 kg 65 g

5 kg 100 g  
10 kg 160 g 

15 kg 220 g 

20 kg 270 g 

25 kg 320 g

35 kg 410 g

50 kg 530 g

65 kg 650 g

80 kg 750 g

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

állati fehérje
70 % 

állati fehérje

30 % növényi fehérje

marhahús35 %

Baromfi30 %
Hal5 %
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Azték zsályamag
Gabonaérzékeny, normál aktivitású kutyáknak
Táplálási alternatíva azoknak a kutyáknak, akik gluténérzékenységben szenvednek, illetve a gabonákkal szemben érzékenyek. 
A gabonát ebben a receptúrában a magas értékű amaránt helyettesíti. Az amaránt az emberiség egyik legősibb haszonnövénye, 
melyet az erőt adó képessége miatt már az aztékok is becsültek. Az értékes azték zsályamaggal párosítva, mely korábban 
szintén alapvető élelmiszernek számított, egy igazán kiegyensúlyozott összetételt kapunk. A BeLcANdo® AdULT GRAiN-FRee 
korlátozott fehérje- és zsírtartalma a normál aktivitású kutyák szükségletéhez lett igazítva. 

Vásárlói vélemény: 
Jacky kutyám 2 éve táplálékösszeférhetetlenségben szenved, 
ráadásul gyakran változtattuk az eledelét, de akkor az 
állatorvosunk észrevette, hogy Jacky a legtöbb fajta gabonára 
allergiás reakciót mutat. Azt tanácsolta nekünk, hogy próbáljuk 
ki a BeLcANdo®. Silke K.

»
»Gabona Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

A
d
u
lt

g
r
a
in

-F
r
e
e

Baromfihúsban gazdag
Amarántban gazdag
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Azték zsályamag

Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (23,5 %); 
amaránt (20 %); burgonyakeményítő; borsódara; 
baromfizsír; növényi olaj (pálma, kókuszdió); heringliszt; 
cukormentes szárított répaszelet; szőlőmag kivonat; 
szárított sörélesztő; szárított szentjánoskenyér-hüvely; 
hidrolizált baromfimáj; azték zsályamag (1 %); nátrium-
klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen: 
0,2 %; csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, 
kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg  60 g

5 kg    90 g  
10 kg 150 g 

15 kg 210 g 

20 kg 260 g 

25 kg 300 g

35 kg 400 g

50 kg 520 g

65 kg 630 g

80 kg 730 g

Honnan származik a fehérjeforrás?

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg
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75 % 
állati fehérje

25 % növényi fehérje

Baromfi65 %

Hal10 %

Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség
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Vásárlói vélemény: 
... Spanyol agár carlosunkat a kutyamenhelyről hoztuk el. ott 
BeLcANdo® AdULT GRAiN-FRee ocean-nal etették, mikor beteg  
volt és folyamatosan hányt. Majdnem két hónapba telt, mire észrevették, 
hogy carlos nem bírja a baromfiból és a marhából származó fehérjét.  
A búza szintén gondot okozott számára. Az egyetlen eledel, melyet 
tolerált a szervezete, ez a BeLcANdo® volt. Így most már kitűnően  
érzi magát. iris G.
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n Normál vagy nagyobb aktivitású kifejlett kutyáknak, akik érzékenyek a gabonára  

és a szárazföldi melegvérű emlős állatokból vagy madarakból származó fehérjékre.  
Nem ehet marhát? Nem ehet baromfit? Mit tegyünk…? Azok a kutyák, akik a szárazföldi állatokból származó fehérjékre érzékenyek, imádni 
fogják az új gabonamentes ”csak egy fajta állati fehérjét” tartalmazó receptúránkat. Az állati fehérje kizárólag tengeri állatok húsából származik.  
A kíméletesen szárított, nemes lazac és hering, az antarktiszi világítórák és a tiszta lazacolaj, mely különösen gazdag értékes omega 3 zsírsavakban, 
támogatják a szívet és a vérkeringést.ezen kívül értékes tápanyagokkal biztosítják különősen az aktív kutyák optimális étrendjét.

»
»

Gabona Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

Szárazföldi állatokból 
származó fehérjék

Sensitive Nutrition

SINGLE
animal

PROTEIN

Tengeri zooplanktonnal (világítórák) Amarántban gazdagTengeri halban gazdag (hering/lazac)

Újdonság a kínálatban!
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Összetétel: Heringliszt (16 %); amaránt (15 %); borsódara; 
burgonyakeményítő; lazacliszt (10 %); növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); tengeri zooplankton, darált, őrölt (világítórák, 
4,5 %); lazacolaj (4,0 %); szőlőmag kivonat; szárított sörélesztő; 
szárított szentjánoskenyér-hüvely; cukormentes szárított 
répaszelet; hidrolizált lazac; azték zsályamag; dikalcium-
foszfát; nátrium-klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények 
(összesen: 0,2 %; csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, 
ánizs, kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg

Honnan származik a fehérjeforrás?
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3 kg 60 g

5 kg   90 g 

10 kg 150 g

15 kg 200 g 

20 kg 250 g 

25 kg 300 g

35 kg 380 g

50 kg 500 g

65 kg 600 g

80 kg 700 g

Tengeri hal70 %

Világítórák10 %

állati fehérje
80 % 

20 % növényi fehérje

Amarántban gazdag

Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség



SzentjánoskenyérBaromfihúsban gazdag
 lenmag
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Nagyobb igénybevételnek kitett kutyák számára
csak a legjobb nyersanyagokat használjuk: A könnyen emészthető baromfihús, a lenmag értékes omega 3 zsírsavai és a  
rendkívül egészséges jánoskenyér, amely a fontos csersavakat és egy sor létfontosságú anyagot biztosít, teszik a BeLcANdo® 
AdULT AcTiVe-ot teljesértékű táplálékká a mozgást kedvelő kutyák számára. A fehérje- és zsírtartalom az aktív kutyák energia-
igényéhez van igazítva és fokozza a kitartást és kondíciót a sportban és szabadidős tevékenységekben.

Vásárlói vélemény: 
Nálunk az Agility klubban szinte mindenki a BeLcANdo® AdULT  
AcTiVe-re esküszik. Kezdetben kételkedtem, mert éppen most  
váltottam nemrég egy drágább másik kutyaeledelre. de a kutyám, 
Bobi nem szerette nagyon és az ürüléke is mindig rossz volt. 
A BeLcANdo® egy igazán szuper ötlet volt. Bobi nagyon 
szívesen eszi, kitűnő formában van és emésztése jobb mint 
valaha. ezen felül még az ára is kedvezőbb, mint a másik 
eledelé volt. isabelle N.

»
»

Búza Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 
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Szentjánoskenyér
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Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (21,5 %); 
kukorica; előfőzött zabból készült liszt; rizs; heringliszt 
(6 %); baromfizsír; növényi olaj (pálma, kókuszdió); szárított 
szentjánoskenyér-hüvely (2,5 %); szőlőmag kivonat; szárított 
sörélesztő; lenmag (2,3 %); cukormentes szárított répaszelet; 
dikalcium-foszfát; hidrolizált baromfimáj; nátrium-klorid; 
kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen 0,2 %: 
csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, kömény, 
fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

, 2
5 k

g

3 kg 60 g

5 kg   90 g 

10 kg 150 g 

15 kg 200 g 

20 kg 250 g 

25 kg 300 g

35 kg 390 g

50 kg 500 g

65 kg 620 g

80 kg 720 g

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség
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75 % 
állati fehérje

25 % növényi fehérje

Baromfi60 %

Hal15 %



Baromfihúsban gazdag SzőlőmaglisztHeringliszttel
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Igen nagy igénybevételnek kitett kutyáknak vagy tenyészszukáknak
A gondosan kiválogatott összetevők, a nagy mennyiségű, jól emészthető baromfihús és hering, mint magas biológiai értékű fehérjeforrások 
és a speciális omega-3 zsírsavak teszik a BeLcANdo® AdULT PoweR-t a nagy igénybevételnek kitett kutyák optimális eledelévé.  
Az optimális sejtvédelemről a hidegen préselt szőlőmagliszt gondoskodik. A különösen magas fehérje- és zsírtartalom a rendkívül aktív  
kutyák energiaigényéhez van igazítva, amelyek a munkában, sportban és szabadidős tevékenységekben is átlagon felül teljesítenek.  
A magas tápanyagtartalom miatt a termék ajánlott tenyészszukáknak a vemhesség végén és a szoptatási időszak alatt.

Vásárlói vélemény: 
Az alaszkai malamutjaimat csak BeLcANdo® AdULT 
PoweR -rel etetem. Mióta ezt kapják, nagyszerűen  
érzik magukat. Múlt héten még a bajnokságon is 
képesek voltunk az első helyezést elérni. Hendrik S.

» »Szója TejtermékekBúza és más 
gluténtartalmú 
gabona

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 
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Szőlőmagliszt
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Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (28,0 %); kukorica; 
rizs; heringliszt (7 %); baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); szárított tojás (2,5 %); szőlőmag kivonat (2,5 %); 
szárított sörélesztő; szárított szentjánoskenyér-hüvely; 
cukormentes szárított répaszelet; azték zsályamag; dikalcium-
foszfát; hidrolizált baromfimáj; nátrium-klorid; kálium-klorid; 
szárított gyógynövények (összesen 0,2 %: csalánlevél, 
tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, kömény, fagyöngy, 
cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 55 g

5 kg   80 g 

10 kg 140 g 

15 kg 180 g 

20 kg 230 g 

25 kg 270 g

35 kg 350 g

50 kg 450 g

65 kg 550 g

80 kg 650 g

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

 

85 % 
állati fehérje

15 % növényi fehérje

Baromfi70 %

Hal15 %

Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség

Honnan származik a fehérjeforrás?
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Azték zsályamagBaromfihúsban gazdag
zabban gazdag
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Búza Szója kukorica Tejtermékek

Kevésbé aktív vagy túlsúlyban szenvedő kutyáknak
A gondosan válogatott nyersanyagoknak, a könnyen emészthető baromfihúsnak, laktató zabnak és az emésztést segítő zsályamagnak 
köszönhetően a BeLcANdo® AdULT LiGHT a kevésbé aktív vagy túlsúlyos kutyák egészséges eledele. A fehérje- és zsírtartalom 
jelentősen csökkentett és ezen kutyák igényeihez lett igazítva. A magas rosttartalom biztosítja, a megfelelő eledel mennyiség adása  
mellett a kutya súlyának szinten tartását vagy csökkentését, a jóllakottság érzés biztosítása mellett. A húsban is természetesen 
előforduló L-carnitin fehérjekötés, kiegészítőleg segíti a zsírégetést.

Létfontosságú összetevők:
Az L-Carnitin  
segíti a felesleges testzsír elégetését.

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 
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Azték zsályamag
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25 kg 330 g

35 kg 430 g

50 kg 560 g

65 kg 690 g

80 kg 800 g

Összetétel: Rizs; hamuszegény baromfihúsliszt (18 %); 
előfőzött zabból készült liszt (17,5 %); burgonyakeményítő; 
hántoltzab-korpa; heringliszt (2,5 %); szőlőmag kivonat; 
szárított sörélesztő; cukormentes szárított répaszelet; 
azték zsályamag (1,5 %); baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); dikalcium-foszfát; hidrolizált baromfimáj; lenmag; 
nátrium-klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen 
0,2 %: csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, 
kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 70 g

5 kg 100 g 

10 kg 170 g 

15 kg 230 g 

20 kg 280 g 

1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

 

70 % 
állati fehérje

30 % növényi fehérje

Baromfi60 %

Hal10 %

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség
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Azték zsályamagBárányhúsban gazdag
Rizsben gazdag
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Érzékeny kutyáknak normál aktivitás mellett
A válogatott nyersanyag kombinációknak köszönhetően könnyen emészthető és különösen jól hasznosítható. A BeLcANdo® 
LAMB & Rice érzékeny kutyák számára kínál tökéletesen megfelelő eledelt. Gazdag nagyon jól hasznosítható bárányhúsban 
és könnyen emészthető rizsben. A zsályamag természetes nyálkaanyagaival segíti az emésztést és létfontosságú zsírsavakat 
biztosít. A fehérje és zsírtartalom mennyisége, a normál igénybevételnek kitett kutyák energia szükségletéhez igazodik.

Vásárlói vélemény: 
….. Mindkét labrador szukánknak állandóan allergiás 
problémája és fénytelen szőre volt. egy kutyakiképző 
barátunk ajánlotta a BeLcANdo® LAMB & Rice 
(Bárány & Rizs) eledelt. Rövid idő múlva észrevettük, 
hogy a kutyák jobban kedvelték, mint a régi eledelt  
és a szőrük is újra csillogni kezdett. Susanne P.

»
»Búza Szója kukorica Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

l
A
m

b
&
  r

ic
e



Azték zsályamag
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1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

Összetétel: Rizs (40 %); bárányhúsliszt (15 %); 
hamuszegény baromfihúsliszt (12,5 %); előfőzött 
zabból készült liszt; baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); szőlőmag kivonat; szárított sörélesztő; 
azték zsályamag (1,5 %); hántoltzab-korpa; lenmag; 
hidrolizált baromfimáj; nátrium-klorid; kálium-klorid; 
szárított gyógynövények (összesen 0,2 %: csalánlevél, 
tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, kömény, 
fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 60 g

5 kg   90 g 

10 kg 150 g 

15 kg 210 g 

20 kg 260 g 

25 kg 300 g

35 kg 390 g

50 kg 510 g

65 kg 620 g

80 kg 730 g

 25% növényi fehérje

Bárányhús40 %

Baromfi35 %
állati fehérje

75 % 

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség
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Baromfihúsban gazdag SzőlőmaglisztBurgonyakeményítővel
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Idősebb kutyáknak normál aktivitás mellett
Gondosan előkészített, legjobb minőségű nyersanyagok kombinációja, a minden részletet figyelembe vevő teljesértékű táplálási 
elképzeléssel. BeLcANdo® SeNioR SeNSiTiVe a megfelelő eledel idős és érzékeny kutyák számára. Baromfihúsban és jól 
hasznosítható burgonyában gazdag. Kiegészítve értékes hidegen préselt szőlőmaggal, sikerült gondoskodnunk az egészséges 
anyagcseréről és a fontos sejtvédelemről. Az idősebb korral járó kevesebb mozgásra van tekintettel az alacsonyabb fehérje és zsír- 
tartalom. A magasabb rosttartalom biztosítja az ajánlott eledelmennyiség etetése esetén, hogy az idősebb kutyák megfelelő teltség-
érzet mellett, könnyen megtartsák vagy csökkentsék testtömegüket. A csökkentett foszfor és nátriumtartalom tehermentesíti a veséket.

Létfontosságú összetevők:

Búza Szója kukorica Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

elősegíti a porcképződést az izületekben és segít megelőzni 
az izületi problémákat a zselatin/kollagén hidrolizátumnak 
köszönhetően.

ProAgil:

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:
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Szőlőmagliszt
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1 k
g, 

5 k
g, 

15
 kg

Összetétel: Rizs; hamuszegény baromfihúsliszt (15 %); 
előfőzött zabból készült liszt; burgonyakeményítő (12 %); 
heringliszt (2,5 %); hidrolizált zselatin (2,5 %); szőlőmag 
kivonat; szárított sörélesztő; baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); szárított szentjánoskenyér-hüvely; cukormentes 
szárított répaszelet; hántoltzab-korpa; azték zsályamag; 
lenmag; hidrolizált baromfimáj; dikalcium-foszfát; nátrium-
klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen 
0,2 %: csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, 
kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 65 g

5 kg 100 g 

10 kg 160 g 

15 kg 220 g 

20 kg 270 g 

25 kg 320 g

35 kg 410 g

50 kg 540 g

65 kg 650 g

80 kg 760 g

30% növényi fehérje

Baromfi50 %

Hal
zselatin

10 %
10 %

állati fehérje
70 % 

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly • napi javasolt eledelmennyiség
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kacsahús SzőlőmaglisztRizsben gazdag
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Kifejlett, válogatós, kis és közepestestű kutyafajták számára
A különös figyelemmel válogatott nyersanyagoknak, az ízletes kacsahúsnak és májnak köszönhetően választják első helyen a kifejlett, 
ínyenc kutyák a BeLcANdo® FiNeST cRoc -ot. A sok könnyen emészthető rizs és értékes, hidegen préselt szőlőmagliszt biztosítja, 
az egész napos egészséges élvezetet az ínyenceknek. A magas fehérje- és zsírtartalom segíti az emésztést és csökkenti az ürülék 
mennyiségét.

Létfontosságú összetevők:

Búza Szója kukorica Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:
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Szőlőmagliszt
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Összetétel: Hamuszegény baromfihúsliszt (18 %); rizs (17 %); 
előfőzött zabból készült liszt; kacsahúsliszt (10 %); baromfizsír; 
növényi olaj (pálma, kókuszdió); heringliszt (5 %); hidrolizált 
baromfimáj (4 %); szőlőmag kivonat (2,5 %); szárított sörélesztő; 
cukormentes szárított répaszelet; szárított szentjánoskenyér-
hüvely; szárított tojás; azték zsályamag; dikalcium-foszfát; 
nátrium-klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen 
0,2 %: csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, 
kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg

3 kg 60 g

5 kg   80 g 

10 kg 140 g 

15 kg 190 g

20 kg 230 g

25 kg 270 g  

85 % 
állati fehérje

15 % növényi fehérje

Baromfi75 %

Hal10 %

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly 
napi javasolt eledelmennyiség
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Azték zsályamagBárányhúsban gazdag Amarántban gazdag
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Vásárlói vélemény: 
… A King charles Ladynk születésétől fogva egy igazi kihívás volt számunkra. (ő volt a legkisebb az alomból és gyakran 
betegeskedett). Négy hónapja járunk egy igen jó állatgyógyászhoz kezelésre, mivel megállapításra került, hogy kutyánknak  
táplálék összeférhetetlensége van. Bizonyos gabonafajtákat egyszerűen  nem bír elviselni, folyamatosan vakaródzik.  
Mióta BeLcANdo® FiNeST GRAiN-FRee Lamb-bal etetünk, kedvencünk teljesen abbahagyta a vakaródzást. Ulrich P.

» »
Gabona Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: Létfontosságú összetevők:

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:

Táplálási alternatíva azoknak a kutyáknak, akik gluténérzékenységben szenvednek, illetve a gabonákkal szemben érzékenyek.  
A gabonát ebben a receptúrában a magas értékű amaránt helyettesíti. Az amaránt az emberiség egyik legősibb haszonnövénye,  
melyet az erőt adó képessége miatt már az aztékok is becsültek. Az értékes azték zsályamaggal párosítva, mely korábban szintén 
alapvető élelmiszernek számított, egy igazán kiegyensúlyozott összetételt kapunk. Jól emészthető, ízletes bárányhúsban gazdag. 
Meleg vízbe áztatva a BeLcANdo® FiNeST GRAiN-FRee Lamb különösen ízletes az így kialakult egyedi szószhatás miatt.

Kis- és közepes testű, kifejlett, válogatós, gabonára  
érzékeny kutyáknak
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Azték zsályamag
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Összetétel: Bárányhúsliszt (15 %); amaránt (15 %); 
hamuszegény baromfihúsliszt (14 %); burgonyakeményítő; 
borsódara; hidrolizált baromfimáj (4,5 %); baromfizsír; növényi 
olaj (pálma, kókuszdió); szőlőmag kivonat; szárított sörélesztő; 
szárított szentjánoskenyér-hüvely; cukormentes szárított 
répaszelet; szárított tojás; azték zsályamag (1 %); nátrium-
klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen : 
0,2 %; csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, 
kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg

3 kg 60 g

5 kg   90 g 

10 kg 150 g 

15 kg 200 g

20 kg 250 g

25 kg 300 g  20% növényi fehérje

Baromfi45 %

Bárányhús35 %
állati fehérje
80 % 

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly 
napi javasolt eledelmennyiség
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Különleges összetétel, különleges esetekhez. Mivel kizárólag állati fehérjeforrásként a hal került felhasználásra ,ezért ez a ga-
bonamentes receptúra ideális megoldás a táplálék összeférhetetlenségben vagy -allergiában szenvedő állatok számára is. 
Az amaránt, mint a gabonafélék értékes alternatívája, az emberiség egyik legősibb haszonnövénye, amely fontos táp- 
anyagokat, vitaminokat ás ásványi anyagokat biztosít. A gazdag nemes lazac tartalomnak köszönhetően még a válogatós kis 
finnyások is szeretni fogják. A tiszta lazacolaj és az ellenőrzött halgazdaságokból származó antarktiszi világítórák az omega 3 
zsrísavakat, a szervezet számára könnyen hasznosítható formában tartalmazzák.

Kis- és közepes testű fajták válogatós, kifejlett kutyáinak, akik érzékenyek  
a gabonára és  a szárazföldi melegvérű emlős  állatokból vagy madarakból származó fehérjékre.
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Sensitive Nutrition

SINGLE
animal

PROTEIN

Lazacban gazdag Amarántban gazdagTengeri zooplanktonnal (világítórák)

Vásárlói vélemény: 
… A BeLcANdo® FiNeST GRAiN-FRee Lazac volt a legjobb megoldás máltai kutyánknak, Miának. ő nagyon érzékeny és 
allergiás a gabonafélék minden fajtájára és csak bizonyos húsokat tud elfogadni. Még a bárányhústól is újra és újra hasmenése 
volt. Most az egyetlen fehérje forrása a hal és úgy tűnik, ezt nagyon jól elfogadja. daniel J.

» »

Létfontosságú összetevők:

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:
Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

Gabona Szója TejtermékekSzárazföldi állatokból 
származó fehérjék

Újdonság a kínálatban!
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Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly 
napi javasolt eledelmennyiség

Összetétel: lazacliszt (16 %); amaránt (15 %); borsódara; 
burgonyakeményítő; heringliszt (10 %); növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); tengeri zooplankton, darált, őrölt (világítórák, 
4,5 %); lazacolaj (4,0 %); szőlőmag kivonat; szárított sörélesztő 
(2,5 %); szárított szentjánoskenyér-hüvely; cukormentes szárított 
répaszelet; hidrolizált lazac; azték zsályamag; dikalcium-foszfát; 
nátrium-klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen: 
0,2 %; csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, 
kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 60 g

5 kg 90 g  
10 kg 150 g 

15 kg 200 g

20 kg 250 g

25 kg 300 g

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg
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Tengeri hal70 %

Világítórák10 %

állati fehérje
80 % 

20 % növényi fehérje

Amarántban gazdag

M
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ine
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Finom, laktató és egészséges, köszönhetően a válogatott nyersanyagoknak. Az ízletes kacsahús és máj meghozza a kutya étvágyát.  
Az egészséges zab elősegíti a teltségérzetet és gazdag létfontosságú zsírsavakban, úgy mint a zsályamag, amely a kiváló emésztésről 
gondoskodik. A csökkentett fehérje- és zsírtartalomnak köszönhetően a BeLcANdo® FiNeST LiGHT az alacsony aktivitású és idős  
kutyák számára különösen ajánlott.  Magas rosttartalma segít a testsúly megtartásában vagy csökkentésében, miközben a kutya 
jóllakott. A foszfor és nátrium tartalom csökkentése tehermentesíti a veséket.

Létfontosságú összetevők:

Búza Szója kukorica Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

erősíti a kutya ellenálló képességét természetes élesztőből 
származó sejtfal összetevőknek (beta-glucane) köszönhetően.

ProVital:

Kifejlett, túlsúlyos vagy idősebb kis és közepestestű  
kutyafajták számára
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kacsahús Azték zsályamagzabban gazdag



Összetétel: Rizs; előfőzött zabból készült liszt (20 %); burgonya- 
keményítő; kacsahúsliszt (10 %); hamuszegény baromfihúsliszt 
(5 %); hántoltzab-korpa; hidrolizált baromfimáj (4 %); heringliszt (2,5 %); 
szőlőmag kivonat; szárított sörélesztő; szárított szentjánoskenyér-
hüvely; cukormentes szárított répaszelet; baromfizsír; növényi 
olaj (pálma, kókuszdió); azték zsályamag (1,5 %); dikalcium-
foszfát; nátrium-klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények 
(összesen 0,2 %: csalánlevél, tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, 
ánizs, kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

3 kg 70 g

5 kg 100 g  
10 kg 160 g 

15 kg 220 g

20 kg 280 g

25 kg 330 g

1 k
g, 

4 k
g, 

12
,5 

kg
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70 % 
állati fehérje

30 % növényi fehérje

Baromfi60 %

Hal10 %
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Azték zsályamag

M
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-L
ine

Honnan származik a fehérjeforrás?Etetési javaslat:
Kifejlett kori testsúly 
napi javasolt eledelmennyiség
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Azték zsályamagAmarántban gazdag
Tengeri zooplanktonnal (világítórák)

Ön nyershússal vagy fagyasztott hússal etet? A ”B.A.R.F.”  
étrend (nyers ételek fogyasztása) szerint táplálja kedvencét?
Akkor BeLcANdo® MiX iT az ideális minden az egyben kiegészítés. 
A tisztán csak hússal tőrténő táplálás a szükséges tápanyagoknak csak egy kis részét fedezi, gyakran hiányzik még a megfelelő mennyiségű 
ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek és létfontosságú zsírsavak kiegészítése. Számos kutyatartó számára nehéz feladat a ballasztanyagok  
helyes kiválasztása, melyek a jól szabályozott emésztésért felelősek, ahogy a fontos másodlagos nyersanyagok és növényi hatóanyagok 
kiválasztása is. (polifenolok, carotinoidok, bioflavonoidok, cserző és keserű anyok...). A BeLcANdo® MiX iT egy termékben optimálisan  
és kiegyensúlyozottan egyesíti a táp- és ballasztanyagokat, mint ízletes gabona- és húsmentes krokett. 

Gabona Hús Szója Tejtermékek

Az alábbi összetevők felhasználása nélkül készült: 

állati fehérjeforrást tartalmazó diétásetetés kiegészítésére.

Kiválóan ideális a csak egyetlen állati
m
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Azték zsályamag

Összetétel: Amaránt (20 %); burgonyakeményítő; borsódara; tengeri zooplankton, darált, őrölt (világítórák,  
10 %); dikalcium-foszfát; szárított sörélesztő; cukormentes szárított répaszelet; szárított szentjánoskenyér-hüvely;  
baromfizsír; növényi olaj (pálma, kókuszdió); szőlőmag kivonat; azték zsályamag (2,5 %); hidrolizált lazac; 
kalcium-karbonát; nátrium-klorid; kálium-klorid; szárított gyógynövények (összesen: 0,3 %; csalánlevél, 
tárnicsgyökér, ezerjófű, kamilla, ánizs, kömény, fagyöngy, cickafark, szederlevél); moháve jukka

állati fehérje
  50 % őrölt tengeri 

zooplankton  49 %
 1 % lazac

  50 % növényi fehérje

Honnan származik a fehérjeforrás?
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Felhasználása ilyen egyszerű

52

Etetési javaslat:
Javasolt etetési mennyiség MiX iT gr/nap. A duplájának megfelelő hússal egészítse ki.

 180 gr BELCANDO® Mix iT GRAiN-FRee   360 gr friss nyers hússal vegyítve   (pl. 1/4 marha fejhús,    + 1/4 marha tüdő és nyelőcső    + 1/4 marha zöldpacal    + 1/4 baromfi zúza) 

Etetési javaslat

gr/nap Összetétel

aki egy kifejlett, 25 kg-os kan dalmata:
Banditanak

1)  idősebb vagy kevésbé aktív kutyáknál az ajánlott mennyiség kb. 20 %-al csökkenthető. Nagyon aktív kutyáknak vagy tenyész szukáknak a vemhesség második felében az ajánlott mennyiséget javasolt 50 -100 %-al növelni. Szoptatós szukáknak a táplálék legyen folyamatosan elérhető.
2)  Kifejlett kori testsúly
3)  A különböző fajták növendékeinek egyedi különbözőségéből adódóan a megadott mennyiség +/-20 %-kal is eltérhet.
4) Kölyköknek, 4 hónapos korig a BeLcANdo® PUPPY GRAVY ajánlott.

3 kg2) 5 kg2) 10 kg2) 15 kg2) 20 kg2) 25 kg2) 35 kg2) 50 kg2) 65 kg2) 80 kg2)

Kifejlett kutyák számára1)

40 g 50 g 80 g 120 g 150 g 180 g 220 g 300 g 400 g 450 g
Növendék kutyáknak3)

Életkor hónapokban kifejezve
44) 50 g 70 g 100 g 150 g 170 g 200 g 250 g 320 g 400 g 450 g

5 – 6 60 g 80 g 115 g 160 g 200 g 220 g 280 g 360 g 440 g 520 g
6 – 12 50 g 60 g 110 g 150 g 190 g 220 g 300 g 380 g 450 g 540 g

baLanceD nutrition

1/ 3 
MIX IT

2  / 3 
Húsmennyiség
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belCAndo®  
SingLe Protein
Magas értékű, fajtánként válogatott színhús konzerv  

Négy féle válogatott húsfajtában kapható, további adalékok nélkül, ezért etetése a BeLcANdo® 
MiX iT-tel elkeverve kiválóan alkalmas a kizárásos diétára, vagy táplálékösszeférhetetlenség  
esetén hosszútávú etetésre.

Összetétel: marhahús, -szív, -máj, 
-nyelőcső, -vese, gége (73 %); marha 
húslé (27 %)

ló
Összetétel: kenguru szívhús, -máj, 
-nyelőcső (73 %); kenguru húslé (27 %)

Összetétel: lóhús, -szív, máj (73 %);  
ló húslé (27 %) 

 180 gr BELCANDO® Mix iT GRAiN-FRee   360 gr friss nyers hússal vegyítve   (pl. 1/4 marha fejhús,    + 1/4 marha tüdő és nyelőcső    + 1/4 marha zöldpacal    + 1/4 baromfi zúza) 

Kapható 200 gr-os és 400 gr-os kiszerelésben.

kengurumarhahús Tyúk
Összetétel: Baromfihús, -szív, -máj, 
-zúza, nyak (73 %); tyúkhúslé (27 %) 

Kizárásos diéta esetén
fehérjeforrásként is ideális
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BELCANDO® Szuper Premium kutyaeledel
Kiváló minőségű konzerves eledelek kutyája számára. 5 féle fajta szerint válogatva természetes adalékokkal dúsítva 
kapható, melyeket persze megbízható német gazdaságokból szerzünk be. Nem használunk húspépet, hanem csak 
gondosan megfőzött darabos minőségi hús kerül a konzervekbe. Minden variációt válogatott hozzávalókkal tettünk 
még ízletesebbé. Telítetlen zsírsavakban gazdag értékes bogáncsolajat is tartalmaz. 

Csirke- és kacsahús 
kölessel és sárgarépával

Junior
Baromfihús tojással Összetétel: Baromfihús, -szív, 

-máj, -zúza (42 %); kacsahús, 
-szív (26 %); tyúk és kacsa hús-
lé (23 %); köles (4 %); sárga-
répa (4 %); bogáncsolaj (0,5 %); 
kalcium-karbonát (0,5 %)

Összetétel: Baromfihús, 
-szív, -máj, -zúza, nyak 
(66 %); baromfi húslé 
(29 %); teljestojás (4 %); 
bogáncsolaj (0,5 %); 
kalcium-karbonát (0,5 %) 

400 gr-os és 800 gr-os kiszerelésben 
kapható

Garancia:
A BeLcANdo® Szuper Prémium  
kutyaeledelek a legjobb természetes  
anyagokból készültek, mesterséges aroma,  
színezék és tartósítószer használata nélkül.

b
e
l
C
A
n
d
o

K
o
n
z
e
r
v
e
S
- 
 

é
S
 a

L
u
t
a
S
a
K
o
S
 

e
L
e
D
e
L
e
K

Grain-free



55

bárányhús 
rizzsel és paradicsommal

Pulykahús  
rizzsel és cukkínivel

marhahús  
Burgonyával és borsóval Összetétel: Pulykahús, -máj, 

-szív, -zúza (63 %); pulyka 
húslé (28 %); rizs (4 %); cukkíni 
(4 %); bogáncsolaj (0,5 %); 
kalcium-karbonát (0,5 %)

Összetétel: marhahús, 
-nyelőcső, -pacal, -máj 
(63 %); marha húslé (28 %); 
burgonya (4 %); borsó (4 %); 
bogáncsolaj (0,5 %); kalcium-
karbonát (0,5 %)

Összetétel: Bárány pacal, 
-máj, -szív, -nyelőcső 
(63 %); bárány húslé (28 %);  
rizs (4 %); paradicsom 
(4 %); bogáncsolaj (0,5 %); 
kalcium-karbonát (0,5 %)

 
etessen BeLcANdo® színhús konzervet a BeLcANdo® 
szárazeledellel keverve. Így kutyája minden nap 
változatos ízekkel találkozhat.

Etetési javaslat:

+

Grain-free
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BELCANDO® FINEST SELECTION kutyaeledel
Kiváló receptúrák egy etetési méretben csomagolva. Szaftos, finom hozzávalókkal ízesített,  
kíméletesen főzött hús, tasakba kiporciózva. A hidegen sajtolt bogáncsolaj létfontosságú  
telítetlen zsírsavakat ad hozzá. A BeLcANdo® FiNeST SeLecTioN rendkívüli ízletességének 
és hasznosíthatóságának köszönhetően kiváló az érzékeny és válogatós kutyáknak. 

Garancia:
A BeLcANdo® FiNeST SeLecTioN kutyaeledel 
gondosan és kíméletesen feldolgozott természetes 
termékekből, aroma, színező- és tartósítószerek  
használata nélkül készült.

Vadhús 
kölessel és vörös áfonyával

Csirkehús rizzsel 
sárgarépával és cukkínivel

Összetétel: Vadhús, -szív, -máj, 
-nyelőcső (34 %); bárányhús, 
-máj, -pacal, -nyelőcső, -szív 
(31 %); vad és bárány húslé 
(28 %); köles (4 %); vörös áfonya 
(2 %); bogáncsolaj (0,5 %); 
kalcium-karbonát (0,5 %)

Összetétel: Baromfihús, 
-szív, -máj, -zúza, nyak 
(63 %); tyúkhúslé (28 %); rizs 
(4 %); sárgarépa (2 %); cukkí-
ni (2 %); bogáncsolaj (0,5 %); 
kalcium-karbonát (0,5 %)
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125 gr-os és 300 gr-os tasakba kiadagolva kapható
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marhahús 
nokedlivel és cukkínivel

Kacsahús 
rizzsel és vörös áfonyával

etessen BeLcANdo® Finest Selection-t a  
BeLcANdo® szárazeledellel keverve. Így kutyája 
minden nap változatos ízekkel találkozhat.

Összetétel: Bárányhús, -máj, 
-pacal, -nyelőcső, -szív (63 %); 
bárány húslé (28 %); burgonya 
(4 %); tőzegáfonya (4 %); 
bogáncsolaj (0,5 %); kalcium-
karbonát (0,5 %)

Összetétel: kacsaszív, -máj, 
-nyak (34 %); bárányhús, -máj, 
-nyelőcső, -szív, -pacal (31 %); 
kacsa és bárány húslé (28 %); 
rizs (4 %); vörös áfonya (2 %); 
bogáncsolaj (0,5 %); kalcium-
karbonát (0,5 %)

Összetétel: marhahús, 
-szív, -nyelőcső, máj, 
gége, pacal (63 %); marha 
húslé (28 %); nokedli (4 %); 
cukkíni (4 %); bogáncsolaj 
(0,5 %); kalcium-karbonát 
(0,5 %)

Etetési javaslat:

+

bárányhús  
Burgonyával és tozegafonyával

Grain-free



BELCANDO® tablettás táplálékkiegészítők – a tökéletes módja kutyája 
táplálékának kiegészítésére 
Az ízületi gondok, elhízás vagy a kültakaró problémái csak néhány tünet azok közül, 
melyek megkeseríthetik kutyája életét. ezen problémák nagy része enyhíthető cél- 
írányos diétás étrend kiegészítőkkel. A BeLcANdo® tablettás táplálékkiegészítők 
tudatosan olyan hatóanyagokkal látják el kedvencünk étrendjét, melyek támo-
gató hatása táplálkozási problémák esetén jól ismert. És nagy előny: az ízük 
olyan jó, akár egy jutalomfalaté.b
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Még több információ a BELCANDO®  
Tablettás Táplálékkiegészítők prospek- 
tusunkban vagy a www.belcando.hu 
oldalon!

AGIL-Tabs 
Ízületekre és csontokra 

DERM-Tabs 
Bőrre és szőrre

VITAL-Tabs 
Az immunrendszer erősítéséhez

FIBER -Tabs 
Túlsúly és emésztési 
problémák csökkentésére

Az új problémamegoldás minden esetre

AGE-Tabs 
Öregedésgátló

Újdonság a kínálatban!

Kiszerelés:
• adag 140 g (kb. 60 Tabletta) 
• adag 280 g (kb.120 Tabletta) 
• adag 520 g (kb. 225 Tabletta)*

*Kivéve ViTAL-Tabs és AGe-Tabs
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BELCANDO® Chicken Stripes – A természetes snack!
Kíméletesen sütött finom falatkák kutyája jutalmazásához. 
»STAY-clean™« tartalma egyedi, mely egy nagyon jól oldódó speciális c-vitamin 
kivonat. Bizonyítottan csökkenti a lepedékképző baktériumok fejlődését, mellyel  
a fogakat ápolja. b
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Összetétel: Friss baromfihús (30 %); baromfihúsliszt (20 %); kukorica, maltodext-
rin, napraforgó olaj. Összetétel elemzés: fehérje 22 %, zsírtartalom 12 %, nyers-
rost 3,5 %, nyershamu 3,0 %, nedvesség 16 %. Adalékanyagok/kg: Tápértékkel 
rendelkező adalékanyagok: c-vitamin (ascorbyl-monofoszfát, nátrium só) 245 mg

FINOMAN SüTÖTT
Nem tartalmaz mesterséges szín- és  

ízanyagot, sem tartósítószert
FRISS BAROMFIHúS FELHASZNáLáSáVAL KÉSZüLT.

Ápolja a fogakat



Etetési útmutató
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Törpefajták  
5 kg-ig*

Kistestű fajták 
5 kg – 15 kg*

Közepes testű fajták 
15 kg – 25 kg*

Nagytestű fajták 
25 kg – 50 kg*

Óriás fajták 
50 kg – 80 kg*

juNIOR Lamb & Rice  
juNIOR GRain-fRee  
juNIOR maxi

Normál aktivitású 
kutyáknak

Kölykök 4 hónapos korig PuPPy GRavy PuPPy GRavy PuPPy GRavy PuPPy GRavy PuPPy GRavy

ADuLT muLti-cRoc
FINEST GRain-fRee Lamb
FINEST GRain-fRee Salmon  

ADuLT muLti-cRoc 
FINEST GRain-fRee Lamb  
FINEST GRain-fRee Salmon  

ADuLT muLti-cRoc 
ADuLT DinneR
ADuLT GRain-fRee   
ADuLT GRain-fRee ocean
FINEST GRain-fRee Lamb
FINEST GRain-fRee Salmon  

ADuLT muLti-cRoc 
ADuLT DinneR
ADuLT GRain-fRee
ADuLT GRain-fRee ocean

ADuLT muLti-cRoc 
ADuLT DinneR
ADuLT GRain-fRee  
ADuLT GRain-fRee ocean

Aktív kutyák számára FINEST cRoc
FINEST GRain-fRee Lamb  
FINEST GRain-fRee Salmon  

FINEST cRoc
FINEST GRain-fRee Lamb  
FINEST GRain-fRee Salmon  

ADuLT active 
ADuLT GRain-fRee ocean   
FINEST cRoc
FINEST GRain-fRee Lamb  
FINEST GRain-fRee Salmon

ADuLT active
ADuLT GRain-fRee ocean

ADuLT active
ADuLT GRain-fRee ocean

Nagyon aktív kutyáknak/ 
szoptatós szukáknak

FINEST cRoc FINEST 
cRoc

ADuLT PoweR  
FINEST cRoc

ADuLT 
PoweR

ADuLT 
PoweR

2-5 hetes kölyökkutyák PuPPy GRanuLa-StaRtPuPPy GRanuLa-StaRt PuPPy GRanuLa-StaRt PuPPy GRanuLa-StaRt PuPPy GRanuLa-StaRt

Mini-Line

Növendék kutyák  
4 hónapos kortól

PuPPy GRavy PuPPy GRavy juNIOR Lamb & Rice 
juNIOR GRain-fRee

juNIOR maxi
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 Táplálék érzékenység esetén ajánlott

Az esetek többségében a táplálék érzékenység 
egyfajta rossz emésztésben vagy allergiában 
nyilvánul meg, mely gyakran a bőr és szőrzet 
állapotának sokféle elváltozását okozza.  
Ha kutyájának csupán egy érzékeny emésztése 
van és nincs oka azt feltételezni, hogy a kutyája 
egy különleges táplálék összetevőre érzékeny,  
akkor a BELCANDO® LAMB & RICE-ot ajánljuk. 

Ha Önnek megbízható információja van (például 
állatorvostól), hogy kutyája valamely táplálék 
összetevőre érzékenyen reagál,úgy a BeLcANdo® 

kutyaeledelek szinte valamennyi összeférhe-
tetlenséggel szemben biztosítják a megfelelő 
táplálkozási programot. Például búza vagy 
kukorica érzékenység esetén egy sor olyan fajta 
eledel közül választhat, amely nem tartalmazza 
ezeket a gabonaféléket. Ráadásul a gabonamen-
tes" GRAIN-FREE" termékeink között amellett 
hogy egyáltalán nem tartalmaznak gabonát, van 
még két olyan speciális "egyfajta állati fehérjét" 
tartalmazó eledel, amelynél szárazföldi állatokból 
származó fehérje(baromfi, marha, sertés, bárány 
stb.) sem került felhasználásra.

idősebb kutyák 
számára

SENIOR SenSitive 

FINEST LiGht

Túlsúlyos kutyák 
számára

ADuLT LiGht 

FINEST LiGht

Válogatós és 
elkényeztetett 
kutyáknak

ADuLT muLti-cRoc 

FINEST cRoc

Táplálék 
kiegészítő a 
húsetetéshez

Mix iT GRain-fRee

Ha kérdése van a helyes táplálással kapcsolatban,  
kérjük vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal  
vagy használja online élelmezési tanácsadónkat.

Kukorica

Búza és más gluténtartalmú 
gabona

Búza

Gabonafélék, mint búza, kukorica, 
rozs, zab, tönköly, rizs

Tejtermékek

Szárazföldi állatokból származó 
fehérjék, mint baromfi, marha, 
sertés, bárány

Az alábbi jelölésekkel ellátott termékek nem tartalmaznak:

free

Speciális táplálás

ADuLT muLti-cRoc 
ADuLT DinneR
ADuLT GRain-fRee  
ADuLT GRain-fRee ocean
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PuPPy GRavy 29,0 17,0 6,5 2,0 10,0 1,25 1,00 0,35 0,50 0,10 16,8 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 4.400

juNIOR Lamb & Rice 26,0 15,0 6,5 2,8 10,0 1,35 0,90 0,30 0,50 0,10 15,9 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 3.600

juNIOR GRain-fRee 26,0 15,0 7,2 2,8 10,0 1,20 1,00 0,30 0,50 0,10 15,9 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 3.600

juNIOR maxi 24,5 13,0 6,0 2,8 10,0 1,10 0,85 0,30 0,50 0,10 15,7 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 2.800

ADuLT DinneR 23,0 10,5 7,0 3,4 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 14,7 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12 150 40 0,15 2 2.000

ADuLT muLti-cRoc 24,0 11,0 7,0 2,8 10,0 1,40 1,00 0,30 0,50 0,10 14,9 10.000 1.000 100 8 12 8 170 45 22 1,3 45 450 1.250 212 16 159 42 0,16 2,1 2.000

ADuLT GRain-fRee 23,5 12,5 7,0 3,5 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,3 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12 150 40 0,15 2 2.800

ADuLT GRain-fRee ocean 25,5 14,8 7,2 3,3 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,8 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12 150 40 0,15 2 4.800

ADuLT active 25,0 14,5 7,0 3,2 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 15,6 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 48 560 1.500 200 12 150 40 0,15 2 3.200

ADuLT PoweR 29,5 20,5 7,5 3,0 10,0 1,40 1,00 0,35 0,50 0,10 17,4 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 5.200

ADuLT LiGht 19,8 8,0 6,0 5,0 10,0 1,00 0,80 0,25 0,50 0,10 14,0 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 200 12 150 40 0,15 2 1.200

LAMB & Rice 23,0 12,5 6,5 3,2 10,0 1,40 0,90 0,30 0,50 0,10 15,4 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 37 560 1.500 200 12 150 40 0,15 2 2.800

SENIOR SenSitive 19,5 10,0 5,0 4,5 10,0 0,80 0,55 0,25 0,50 0,10 14,7 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850  200 12 150 40 0,15 2 2.000

FINEST cRoc 29,0 20,0 7,0 3,2 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 17,2 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 5.200

FINEST GRain-fRee Lamb 25,0 14,5 7,5 3,5 10,0 1,60 1,10 0,30 0,50 0,10 15,7 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 3.200

FINEST GRain-fRee Salmon 25,5 15,0 7,0 3,4 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,8 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 4.800

FINEST LiGht 19,5 9,0 6,0 5,0 10,0 0,90 0,65 0,20 0,50 0,10 14,2 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12 150 40 0,15 2 1.500

Mix iT GRain-fRee 12,0 11,0 13,5 6,0 10,0 2,50 1,30 0,40 0,80 0,20 13,1 30.000 3.000 300 30 36 24 550 130 60 4 140 1.360 3.700 400 25 300 80 0,30 4 2.800

Vitaminok Nyomelemek

Táplálkozás-élettanilag fontos anyagok (kg-ként)Összetétel elemzés
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PuPPy GRanuLa-StaRt

Elemzés
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KONZERVES- ÉS ALuTASAKOS ELEDELEK 
SINGLE PROTEIN (KONZERVEK)
marhahús 12,0 6,9 2,1 0,3 75

Tyúk 11,5 4,0 2,2 0,3 76

ló 12,5 5,0 2,0 0,3 76

kenguru 11,0 4,8 2,2 0,3 76

Junior baromfihús tojással 12,0 6,8 2,0 0,3 77,0 0,40 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

csirke- és kacsahús kölessel és sárgarépával 11,2 6,2 2,2 0,4 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Pulykahús rizzsel és cukkínivel 11,0 5,8 2,1 0,3 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Bárányhús rizzsel és paradicsommal 11,7 6,0 1,5 0,3 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Marhahús burgonyával és borsóval 11,2 6,2 1,3 0,3 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

ALuTASAK FINEST SELECTION
Kacsahús rizzsel és vörös áfonyával 10,8 6,4 2,0 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Marhahús nokedlivel és cukkínivel 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Bárányhús burgonyával és tőzegafonyával 10,8 7,0 1,8 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

csirkehús rizzsel, sárgarépával és cukkínivel 11,2 6,5 2,1 0,4 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Vadhús kölessel és vörös áfonyával 11,0 7,2 2,0 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Vitaminok Nyomelemek

Táplálkozás-élettanilag fontos anyagok (kg-ként)Összetétel elemzésElemzés

KONZERVES- ÉS ALuTASAKOS ELEDELEK KONZERVEK)
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Az Ön szakkereskedője:

BewiTAL petfood GmbH & co. KG • industriestr. 10 • d-46354 Südlohn • Telefonszám: + 49 2862 581-400 • www.belcando.com • info@belcando.com

Szívesen lemondunk ezek felhasználásáról:
 Az állatkísérletekről
 A szójafehérjéről
 A mesterséges színező-, íz- és tartósító anyagokról
 Búza*

Garanciánk a minőségre:
 Németországban készült
 Garantáltan a legjobb minőségi nyersanyagokból
 Legkiválóbb ízletesség és emészthetőség
 emberi fogyasztásra alkalmas állatokból készült termékek
 maximális hús- és minimális csonttartalom
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 HUMade in Germany

Molinári 91 Kft.
9228 Halászi, damjanich utca 28.

Tel.: 06 96 210-233 • Mobil: 06 30 947-3646
web: www.bewital.hu • www.belcando.hu

email: bewital@bewital.hu
Facebook: Belcando Magyarország 


