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Happy pet. Happy You.

Az Ecopet Natural cikória gyökérrel és élesztőgombák 
sejtkivonatával (Saccharomyces cerevisiae) készült, melyek 

jó hatással vannak a bélműködésre. Egy hónappal az Ecopet 
Natural etetésének elkezdésétől számítva a hasznos baktéri-

umok, bifidobaktériumok akár százszorosukra is megsokszoro-
zódhatnak, elősegítve ezzel kutyája egészséges emésztését.  

Természetes összete-
vőkkel. Ecopet Natural 
nem tartalmaz hoz-
záadott mesterséges 

tartósítószereket.

Kiváló 
minőségű 
szabadon 
tartott olasz 

csirke.

A termék a legfinomabb 
összetevőket tartalmazza, 
minden ellenőrzésen 
sikeresen megfeleltek.

A termék formula célja, hogy segítse az 
emésztést, a FOS és MOS által támogatja a 
bélbaktériumok székleten keresztül történő 
gyors kiürülését és erősíti az immunrendszert.

Északi-tengeri vadon 
fogott hal, melynek 
klorid tartalma alacsony, 
fehérjében és amino 

savakban gazdag.

A felhasznált 
hús szabadon 
tartott bárány 
húsa.

A Farmina Pet Foods új terméksora a legfejlettebb gyártási és 
csomagolási technológiával készül szigorú minőség-ellenőrzés mellett. 
A csomagolás olyan technológiával készül, amely legjobban biztosítja 
a tápanyagok megőrzését, a tökéletesen záródó csomagolásnak 
köszönhetően. 

Jellemzők Előnye
Two-screw extruder (Kétcsavaros extruder)
Extrudálási technológia, mely garantálja a keményítő jobb 
gélesedését.

25%-kal jobb emészthetőség, 
szemben az egy csavaros rendszerrel.

Vacuum Coater (Vákuum alapú bevonat)
Innovatív rendszer, mely lehetővé teszi az extrudálási 
folyamatot követően vákuum alapú zsírbevonat hozzáadását. Ez 
garantálja a bevonat és a szemcsék összetevőinek nagyobb fokú 
egyesülését anélkül, hogy a tulajdonságaik megváltoznának. 

Érzékeny összetevők kíméletes 
gyártással, jobb íz

Long Life Vitamins (Hosszú életű vitaminok)
Vitaminok tápszemekhez való hozzáadása 
kíméletes gyártási technológiával.

Még több vitalitás és egészség.

Just in Time delivery (Éppen időben történő szállítás) 
Nincs raktározás, azonnal a piacra kerül a termék. 

Frissebb, ízletesebb termék.

A „Vacuum 
Coater” rendszer 
garantálja a 
tápszemeken belül 
lévő zsír tökéletes 
integrálódását. 

A „Long Life Vitamins” rendszer 
lehetővé teszi a zöldségek és 
gyümölcsök vitaminjainak 
hozzáadását csak az 
extrudálási folyamatot 
követően, így a termék vitamin 
tartalma hosszabb ideig garantált. 

A „Twin-screw extrusion” garantálja a keményítő jobb 
gélesedését valamint a javítja az emészthetőséget.

A „Just in Time” gyártás garantálja 
a termék tökéletes frissességét, 
így nincs régi készlet. 

Természetes táplálás

Minden terméket normál 
kondíciójú kutyákon és 
macskákon tesztelték, saját 
környezetükben.
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Standard, kistestű 
(mini) és nagytestű 
(maxi) kutyáknak kifej-
lesztett változatokban 
is elérhetők!



Puppy
Teljes értékű, kiegyensúlyozott eledel 
kölyök kutyák, valamint vemhes és 
szoptató szuka kutyák részére.

Adult Teljes értékű, kiegyensúlyozott eledel 
felnőtt kutyák részére. Lamb

Teljes értékű, kiegyensúlyozott eledel 
allergiás és emésztési problémás felnőtt 
kutyák részére.

Fish Teljes értékű, kiegyensúlyozott eledel 
felnőtt kutyák részére.

Összetétel
Dehidratált csirkehús (30%), kukorica, 
búzaliszt, csirke zsír, rizs, szárított 
cukorrépapép, kukorica glutén, kalcium-
karbonát, nátrium-klorid, mono-
dikalcium-foszfát, szárított sörélesztő, 
cikória gyökér kivonat (0,4%), mannóz 
alapú oligoszacharidok (Saccharomyces 
Cerevisiae kivonatból) (0,4%).
Adalékanyagok / kg: Tápértékkel 
rendelkező adalékanyagok: A vitamin 
12000 IU; D3 vitamin 1200 IU; E vitamin 
(Alfa-tokoferol 91%) 120mg; C vitamin 
120mg; niacin 30mg; pantoténsav 
12mg; B2 vitamin 6mg; B6 vitamin 

4,8mg; B1 vitamin 3,6mg; K3 vitamin 
(M.S.B. 53%) 1,2mg; H vitamin 0,30mg; 
folsav 0,36mg; B12 vitamin 0,048mg; 
kolin-klorid 2400mg; cink-oxid 108mg; 
cink- szulfát monohidrát 120mg; mangán-
szulfát monohidrát 150mg; vas-szulfát 
monohidrát  44mg; vas-karbonát  60mg; 
réz-szulfát pentahidrát 50mg; kalcium-
jodát anhidrát 2,4mg; nátrium-szelenit 
0,22mg; DL-Metionin 2400mg.
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 
9,00%, nyersfehérje 29,00%, nyers 
zsírok és olajok 16%, nyersrost 2,20%, 
nyershamu 8,20%.

Összetétel
Kukorica, dehidratált csirkehús (22%), 
búzaliszt, csirkezsír, rizs, szárított 
cukorrépapép, nátrium-klorid, szárított 
sörélesztő, cikória gyökér kivonat 
(0,4%), mannóz alapú oligoszacharidok 
(Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) 
(0,4%).
Adalékanyagok / kg: Tápértékkel 
rendelkező adalékanyagok: A vitamin 
10000 IU; D3 vitamin 1000 IU; E vitamin 
(alfa-tokoferol 91%) 100mg; C vitamin 
100mg; niacin 25mg; pantoténsav 10mg; 
B2 vitamin 5mg; B6 vitamin 4mg; B1 

vitamin 3mg; K3 vitamin (M.S.B. 53%) 
1mg; H vitamin 0,25mg; folsav 0,30mg; 
B12 vitamin 0,04mg; kolin- klorid 
1500mg; cink-oxid 108mg; cink-szulfát 
monohidrát 120mg; mangán-szulfát 
monohidrát 150mg; vas-szulfát 
monohidrát 44mg; vas-karbonát 60mg; 
réz-szulfát pentahidrát 50mg; kalcium-
jodát anhidrát 2,4mg; nátrium-szelenit 
0,22mg; DL-metionin 1500mg.
Analitikai alkotórészek: 
nedvességtartalom 9,00%, nyersfehérje 
24,00%, nyers zsírok és olajok 12,00%, 
nyersrost 3,00%, nyershamu 8,5%.

Összetétel
Rizs, kukorica, dehidratált csirkehús, 
dehidratált bárányhús (10%), csirke zsír, 
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 kivonatból) 
(0,4%).
Adalékanyagok / kg: Tápértékkel rendelkező 
adalékanyagok: A vitamin 10000 IU; D3 
vitamin 1000 IU; E vitamin (Alfa-tokoferol 
91%) 100mg; C vitamin 100mg; niacin 
25mg; pantoténsav 10mg; B2 vitamin 

5mg; B6 vitamin 4mg; B1 vitamin 3mg; 
K3 vitamin (M.S.B. 53%) 1mg; H vitamin 
0,25mg; folsav 0,30mg; B12 vitamin 0,04mg; 
kolin-klorid 1500mg; cink-oxid 108mg; 
cink- szulfát monohidrát 120mg; mangán-
szulfát monohidrát 150mg; vas-szulfát 
monohidrát  44mg; vas-karbonát  60mg; 
réz-szulfát pentahidrát 50mg; kalcium-jodát 
anhidrát 2,4mg; nátrium-szelenit 0,22mg; 
DL-Metionin 1500mg.
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 
9,00%, nyers fehérje 24,00%, nyers zsírok és 
olajok 12%, nyers rost 2,70%, nyers hamu 
8,00%.

Összetétel
Kukorica, dehidratált hal (14%), dehidratált 
csirkehús, búzaliszt, rizs, csirke zsír, 
szárított cukorrépapép, sodium-klorid, 
szárított sörélesztő, cikória gyökér kivonat 
(0,4%), mannóz alapú oligoszacharidok 
(Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) 
(0,4%).
Adalékanyagok / kg: Tápértékkel rendelkező 
adalékanyagok: A vitamin 10000 IU; D3 
vitamin 1000 IU; E vitamin (Alfa-tokoferol 
91%) 100mg; C vitamin 100mg; niacin 
25mg; pantoténsav 10mg; B2 vitamin 
5mg; B6 vitamin 4mg; B1 vitamin 3mg; 

K3 vitamin (M.S.B. 53%) 1mg; H vitamin 
0,25mg; folsav 0,30mg; B12 vitamin 0,04mg; 
kolin-klorid 1500mg; cink-oxid 108mg; 
cink- szulfát monohidrát 120mg; mangán-
szulfát monohidrát 150mg; vas-szulfát 
monohidrát  44mg; vas-karbonát  60mg; 
réz-szulfát pentahidrát 50mg; kalcium-jodát 
anhidrát 2,4mg; nátrium-szelenit 0,22mg; 
DL-Metionin 1500mg.
Analitikai alkotórészek: nedvességtartalom 
9,00%, nyers fehérje 24,00%, nyers zsírok és 
olajok 12%, nyers rost 3,00%, nyers hamu 
8,50%.

Kiszerelések: 2,5kg, 12kg


