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a kutykat  
boldogg tesszk, 
mert ...

... tudjuk, hogy mit szeretnek.  
Az első kutyám gyakorlatilag besétált 

hozzánk. Schnappi-nek hívták, egy 
kicsi, tündéri keverék kutya volt.   
Nagyon szerettem. 

Azóta már három saját kutyám 
volt és a mai napig nagyon szeretem  
a kutyákat. Ezért a Happy Dog-nál  
mindent megteszünk azért, hogy  
minden kutya elé egészséges eledel 
kerülhessen – legyen bármilyen a mérete, 
az igényei vagy az életkora. 

„… mert hozzánk  
tartoznak.”

id. helga müller, 
a happy dog  
társalapítója

georg müller,  
a happy dog tulajdonosa

„… mert az összetevők  
frissek és természetesek.”

johann brem,
wehringeni termelő

„… mert nem  
használunk  
mesterséges  
adalékanyagokat.”

tobi marxmüller,
a happy dog  
logisztikai  
vezetője

„… mert minden kutyának  
pontosan azt az eledelt tudjuk 
adni, amire szüksége van.”

rebekka rohn,
állatorvos, a happy dog 
tanácsadói szolgálatának 
munkatársa

A minsg s  
a bizalm  
egyedlll  
trtnete

Mitol klnleges a  
Happy Dog?

A közepes és a nagytestű fajták fehérje- és energiaigénye eltérő a kölyök és 
növendék életkorokban. A Happy Dog ezért fejlesztette ki a 2-szakaszos 
táplálás koncepcióját, hogy az életkornak és a szükségleteknek  
megfelelően tudja támogatni a  
kutya növekedését.
 
További előnyök:  
› Optimális kalcium/foszfor tartalom
› Nem tartalmaz növényi fehérjeforrást  
 (pl. szója)
› Kiváló minőségű állati eredetű alapanyagok- 
 ból készülő szárazeledel, eredetgaranciával
› A létfontosságú összetevők hatékony  
 kombinációja

 
Az egészséges kutyaeledelhez nem elég a friss  
hús. Más, egészségmegőrző hatású természetes  
anyagokra is szükség van ahhoz, hogy az  
anyagcserét optimálisan, fajra jellemző  
sajátosságokat is figyelembe véve tudjuk  
támogatni. A Happy Dog Natural Life  
Concept® ezeket az összetevőket alkal- 
mazva látja el kutyáját mindennel,  
amire szüksége lehet – az erős immun- 
rendszertől, az egészséges szőrzetig.

Vltozatos  
fehrjeforrs 1

a Happy Dog 
Natural life Concept2

Szksgleteknek megfelel, 
2-szakaszos tplls4Visszafogott  

energiatartalom3
A kutya nem farkas! Egy farkas akár 50 km-t  
is megtesz egy nap alatt a vadonban.  
Emiatt sokkal több energiára van szüksége,  
mint egy kutyának. Mit kínálunk tehát:
›  Visszafogott energiatartalom,  

kevesebb zsírral és több  
fehérjével

›  A csökkentett energia- 
tartalom megóvja kutyáját a  
civilizációs betegségektől, pl.  
túlsúly, ízületi problémák, stb. 

› A szükségletnek megfelelő energia- 
 bevitel egyszerűen szabályozható az eledel  
 mennyiségének változtatásával

a Minosg, 
melyben  
megbzhatnak

5

Kor
hóna- 
pokban

2. SZaKaSZ 
FIatal Kutya 
25 % fehrje

1. SZaKaSZ
KlyKKutya  
29 % fehrje

 4% 

JuNIOrBaBy

Kedves Kutyabarátok!

Családunk három generáció óta foglalkozik 
kiváló minőségű állateledel gyártásával a  
bajorországi Wehringenben.
Nagy kutyarajongókként a tökéletes eledelt 
keressük, így alkottuk meg kedvenceik  
egészségét és vitalitását szem előtt tartva  
egyedülálló receptúráinkat.  

Mitől különlegesek állateledeleink?  
A gondosan válogatott, természetes  
összetevőktől.  

Előnyben részesítjük a helyi termelőktől  
származó alapanyagokat és garantáljuk, hogy az 
összetevők biztonságos forrásból származnak.
Kizárólag jó minőségű fehérjét használunk, 
értékes gyógynövényekkel és gyümölcsökkel 
kiegészítve.  

A Happy Dog így pontosan azt adja, amire kutyá- 
jának szüksége van. 

Üdvözlettel:

1765 – 1960
A Müller család lisztőrlő  
malmot üzemeltet a Singold  
folyón Wehringenben.

1951
A burgonyapehely- 
gyártás kezdete.

1965
Kezdetét veszi a minőségi teljes  
értékű kutyaeledel gyártása:  
„Müller’s Hundenahrung” néven.

1969
A gyártásba bekapcsolódik a  
második üzem, mely saját  
minőségbiztosítási laborató- 
riummal rendelkezik, ahol feltárt  
gabonatermékeket és csecsemő- 
tápszereket állítanak elő.

1987
A már közgazdász, Georg Müller  
bekapcsolódik a cég vezetésébe.

2014
A Happy Cat és a Happy Dog  
eledeleket, a világ  
3 kontinensének 67  
országába exportálják.

Az állati eredetű fehérjék – hús, hal és  
tojás - széles skáláját használjuk fel a  
gyártás során. 

Ezáltal lesz az eledel kiegyensúlyozott,  
kiváló biológiai értékű fehérjékben és  
aminosavakban gazdag. A Happy Dog  
termékek természetes formában biztosítják, 
hogy kutyája több forrásból juthasson  
fehérjéhez.

Érzékeny kutyák számára  
a Happy Dog Supreme Africa,  
Neuseeland és Karibik  
termékek biztosítanak  
optimális megoldást,  
az egyféle, könnyen  
emészthető  
fehérjeforrással.

Anyagcsere- 
folyamatokhoz  
szükséges nyomelemek 

Alma természetes,  
pektintartalmú  
rostokkal

Lenmag létfontosságú 
Omega-3 és Omega-6 
zsírsavakkal

Új-Zélandi  
zöldajkú kagyló 
értékes  
glükózamino- 
glikánnal

Válogatott  
gyógynövények   
értékes  
illóolajokkal

1. Mi kizárólag a saját,  
 családi üzemünkben  
 gyártjuk termékeinket.
2. Hazai termelők kiváló  
 minőségű alapanyagait  
 használjuk fel.
3. Garantáljuk a kiváló emészthetőséget  
 (90%).
4. Arra törekszünk, hogy természetes  
 és a fajnak megfelelő alapanyagok  
 széles skáláját használjuk  
 termékeinkben.
5. A fehérjéket mindig frissen  
 használjuk fel.
6. Nem használunk szóját.
7. Nem használunk mesterséges  
 színezéket, íz anyagokat és  
 tartósítószereket, illetve  
 génmódosítással előállított  
 alapanyagokat.
8. Elutasítjuk az állatkísérleteket.
9. Szigorú, független ellenőrzések  
 révén garantáljuk a legmagasabb   
 minőséget.
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PeLyhek
FlockenMixer Cereal Flakes 10 2 3,0 6,0 70,0 1365 
FlockenVollkost Classic Flakes 27 13 3,0 6,5 41,5 1630

DiétA
Sano N 12,5 14 2,5 3,0 58,5 1750 

NAturCroq
NaturCroq Active 26 16 3,0 6,0 40,0 1700
NaturCroq Senior 19 8 3,0 5,0 55,5 1525
Mini Snack truthan 15,5 6 3,0 4,0 61,5 1480
Snack rind & Dinkel 16,5 6 3,0 3,5 61,0 1490
Snack Lamm & reis 14 6 3,5 4,0 62,5 1475

 

NAturCroq
NaturCroq Welpen 29 14 3,0 7,0 39,5 1670
NaturCroq rind & reis 22 9 3,0 5,5 51,5 1550
NaturCroq Lamm & reis 22 9 3,0 6,5 50,5 1535
NaturCroq Balance 23 10 3,0 6,0 49,0 1565
NaturCroq XXL 21 10 3,0 5,5 51,5 1570
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Happy Dog Supreme Medium & Maxi
☞ Szuperprémium minőség a legkülönlegesebb  
 szükségletek kielégítésére
☞ Egyedülálló receptúra

☞ Happy Dog Natural Life Concept® formulával
☞ Tápláló Új-Zélandi zöldajkú kagyló kivonattal
☞ Gluténmentes összetétel

Baby Milk Probiotic
·   Alacsony laktóz-tartalom 

(max. 25%)
· Speciális probiotikus  
 kultúrákat tartalmaz a  
 bélflóra stabilizálásra

toscana
· Csak 7,5% zsír – ideális  
 ivartalanított kutyák számára
· Könnyű mediterrán étrend  
 válogatott fűszernövényekkel
· Kiegyensúlyozott, jól tolerált
· Fehérjeforrás: kacsa, lazac és tojás
· Szénhidrát: kukorica és rizs

 Neuseeland   
· Különösen kíméletes a gyomorhoz  
 és a belekhez
· 21% báránnyal és eredeti Új-Zélandi  
 zöldajkú kagylóval
· Nem tartalmaz gabonát
· Fehérjeforrás: bárány és tojás
· Szénhidrát: rizs és kukorica

 africa
· Állatorvosok javasolják táplálék- 
 intolerancia esetén
· Egyetlen fehérjeforrás:  
 eredeti afrikai strucc
· Nem tartalmaz gabonát
· Fehérjeforrás: strucc
· Szénhidrát: burgonya

  Irland   
· 12% lazaccal – tökéletes a bőr,  
 szőrzet illetve allergiás kutyák   
 etetésére
· Válogatott fehérjék 
· Eredeti Új-Zélandi zöldajkú   
 kagylóval
· Fehérjeforrás: lazac, nyúl és tojás
· Szénhidrát: árpa, zab és burgonya

 Karibik   
· Állatorvosok javasolják   
 táplálék-intolerancia esetén
· Egyetlen fehérjeforrás:  
 fenntartható halászatból  
 származó tengeri hal
· Nem tartalmaz gabonát
· Fehérjeforrás: tengeri hal  
 fenntartható (MSC) halászatból 
· Szénhidrát: burgonya

adult
Sensible
Tudatos táplálás a legmagasabb 
szinten: még kifejezett táplálék- 
intolerancia esetén is  
alkalmazható.

young
A Happy Dog 2-szakaszos 
koncepciója a kölyök  
és növendék kutyák  
egészséges fejlődéséért

Medium Baby
·  1. táplálási szakasz közepes testű  
(11-25 kg-os felnőttkori testsúlyú) 
kölyökkutyák számára

· 4 hetes kortól 5 hónapos korig
· Tökéletes az élet első  
 szakaszában a fogváltásig
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac és tojás
· Szénhidrát: kukorica,  
 rizs és burgonya

Medium Junior
· 2. táplálási szakasz közepes  
 testű (11-25 kg-os felnőttkori  
 testsúlyú) kölyökkutyák  
 számára
· 6 hónapos kortól (a fogváltás  
 után) 15 hónapos korig
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac és tojás
·  Szénhidrát: kukorica, rizs  
 és burgonya

Maxi Baby
· 1. táplálási szakasz  
 nagytestű (26 kg felnőttkori  
 testtömeg felett) kölyök- 
 kutyák számára
· 4 hetes kortól 5  
 hónapos korig
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac és tojás
· Szénhidrát: kukorica,  
 rizs és burgonya

Maxi Junior
·  2. táplálási szakasz nagytestű  

(26 kg felnőttkori testtömeg 
felett) kölyökkutyák számára

· 6 hónapos kortól (a fogváltás 
 után) 18 hónapos korig
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac és tojás
· Szénhidrát: kukorica,  
 rizs és burgonya

Baby Milk
(Tejpótló tápszer)

Sport
· Magas energiaszükségletű  
 kutyák számára
· 28 % fehérjét és 16 %  
 zsírt tartalmaz
· Tápláló Új-Zélandi  
 zöldajkú kagylóval
· Fehérjeforrás: szárnyas, 
  lazac, tengeri hal,  
 bárány és tojás
·  Szénhidrát:  
 kukorica és rizs

adult
Fit & Well
Kevesebb zsír – több mozgás:  
ez a mi fitnesz programunk  
gluténmentes összetevőkkel

Maxi adult
· Normál energiaszükséglet
· 26 kg fölötti, nagytestű  
 kutyák számára
· Optimális krokett
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal,  
 bárány és tojás
· Szénhidrát:  
 kukorica és rizs

light 1 low Carb
· Telítettség-érzettet  
 adó diétás eledel túlsúly  
 csökkentésére
· Rengeteg nyersrost (16%)
· Energiát biztosító   
 L-karnitinnel
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal, bárány  
 és tojás
· Szénhidrát: kukorica 

light 2 low Fat
· Csökkentett zsírtartalmú,  
 teljes értékű diétás eledel  
 a testsúly megtartásához
· Csak 6,5 % zsírt tartalmaz
· Energiát biztosító   
 L-karnitinnel
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal, bárány  
 és tojás
· Szénhidrát: kukorica  
 és rizs

Medium adult
· Normál energiaszükséglet
· 11-25 kg közötti felnőtt  
 kutyák számára
· Optimális tápanyag- 
 egyensúly
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal,  
 bárány és tojás
·  Szénhidrát:  
 kukorica és rizs

Senior
· Normál energiaszükségletű  
 idős kutyák számára
· Csökkentett fehérje-,  
 nátrium- és foszfortartalom
· Articsókával és cikóriával
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal,  
 bárány és tojás
· Szénhidrát:  
 kukorica és rizs

☞  Szuperprémium minőség a legigényesebb  
kistestű kutyáknak

☞  Egyedülálló receptúra

☞  Happy Dog Natural Life Concept® 
☞  Tápláló Új-Zélandi zöldajkú kagyló kivonattal
☞  Gluténmentes összetétel

Happy Dog Supreme Mini Snacks 
(Jutalomfalatok)

  

Mini Neuseeland 
· Kíméletes a gyomorhoz  
 és a belekhez
· Egyetlen fehérjeforrást  
 tartalmaz
· 21% báránnyal és eredeti  
 Új-Zélandi zöldajkú kagylóval
· Fehérjeforrás: bárány és tojás
· Szénhidrát: rizs és kukorica

Különlegesen ízletes,  
kicsi és kiválóan emészthető 
szuperprémium krokettek a 
legjobb minőségben.

Mini africa
· Állatorvosok javasolják  
 táplálék-intolerancia esetén
· Egyetlen fehérjeforrás:  
 eredeti afrikai strucc
· Nem tartalmaz gabonát
· Fehérjeforrás: strucc
· Szénhidrát: burgonya

Mini adult
·  5 értékes fehérjeforrás – 

tökéletes egyensúlyban
· Mérsékelt zsírtartalom
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal,  
 bárány és tojás
· Szénhidrát: kukorica  
 és rizs

Mini light low Fat
· Alacsony energiaszükségletű  
 kutyák számára
· Csak 7% zsírt tartalmaz
· Energiát biztosító   
 L-karnitinnel
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal, 
 bárány és tojás
· Szénhidrát: kukorica és rizs

Mini Senior
· Idős kutyák számára
· Eredeti Új-Zélandi  
 zöldajkú kagylóval
· Energiát biztosító   
 L-karnitinnel
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac, tengeri hal,  
 bárány és tojás
· Szénhidrát:  
 rizs és kukorica  

Mini Baby & Junior
· Kiegyensúlyozott energia-  
 és fehérjetartalom
· Csak 29% fehérje –   
 optimális kistestű (10 kg  
 alatti) fajták számára 1-12  
 hónapos kor között
· Fehérjeforrás: szárnyas,  
 lazac és tojás
· Szénhidrát: kukorica, rizs  
 és burgonya

Mini
Kiváló minőségű,  
gluténmentes  
kiegyensúlyozott eledel  
kistestű kutyák  
számára.

☞     Ropogós falatok 
jutalmazásra  
az étkezések 
között

☞   Egyetlen fehérje
☞   Könnyű  

jutalomfalat

light Snack 

Fitness Snack

Verwhn Snack    
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NaturCroq
Egészséges Happy Dog 
minőség kiváló ár-érték  
arányban mindenféle méretű 
és korú kutya számára.

☞ Prémium minőség jó ár-érték arány mellett
☞ Szárnyas és búza alapú eledel
☞  „Házi koszt” kipróbált receptek alapján

Happy Dog NaturCroq

truthahn Mini Snack 
(Pulyka)
rind & Dinkel Snack 
(Marha & tönkölybúza)
lamm & reis Snack 
(Bárány & rizs) 

·  Ideális a fogak ápolására 
· Nem tartalmaz szóját, színezéket  
 és tartósítószereket

Snacksrind & reis 
(Marha & rizs)
Normál energia- 
szükségletű  
kutyák számára.
Fehérjeforrás: 
Szárnyas, marha  
és tengeri hal
Szénhidrát: búza, 
kukorica, árpa  
és rizs

Welpen  
(Kölyök)
Kölykök számára  
4 hetes kortól.
Kiegyensúlyozott 
tápanyagellátás.
Fehérjeforrás: 
Szárnyas, marha 
és tengeri hal
Szénhidrát: búza, 
kukorica és rizs

Balance
Normál és kissé 
emelkedett energia- 
szükségletű kutyák 
számára.
Vegyes krokett mix.
Fehérjeforrás: 
Szárnyas, marha  
és tengeri hal
Szénhidrát: búza, 
kukorica, rizs,  
zab és árpa

Senior
Kímélő eledel 
idős kutyák 
számára.
Stabil C-vitamin 
tartalommal.
Fehérjeforrás: 
Szárnyas és  
tengeri hal
Szénhidrát: 
búza, árpa, 
kukorica és rizs  

XXl
Nagy- és óriástestű 
kutyák számára.  
Nagy krokettekkel  
és módosított  
fehérje- és energia- 
tartalommal. 
Fehérjeforrás: 
Szárnyas, tengeri  
hal és marha 
Szénhidrát: búza, 
kukorica és árpa

lamm & reis 
(Bárány & rizs)
Normál energia- 
szükségletű 
kutyák számára.
Érzékeny kutyák 
számára is.
Fehérjeforrás: 
Szárnyas, bárány 
és tengeri hal
Szénhidrát: búza, 
kukorica, árpa 
és rizs

active
Magas energia- 
szükségletű kutyák 
számára. Agility, 
sport és munka- 
kutyák részére.
Fehérjeforrás: 
Szárnyas, marha  
és tengeri hal
Szénhidrát: búza, 
kukorica, és árpa

Sznhs Konzervek 

100 % hús, egyetlen 
fehérjeforrásból.
Ideális táplálékot kínál  
a színhús konzerv 
gabonapehellyel  
keverve.

Happy Dog specilis termkek

CarePlus
(Étrendkiegészítők)

Különleges összetételű 
táplálékkiegészítők,  
időszakosan alkalmazhatóak 
a teljes értékű eledelek 
mellett.

arthroFit
Nagytestű 
fajtáknál  
erősíti és  
növeli az  
ízületek  
terhel-
hetőségét.

HaarSpezial
A tiszta bőrért  
és egészséges 
szőrzetért,  
a szőrváltás  
támogatására.

PowerPlus
Gondosan  
megalkotott  
fehérje-összetétel 
az optimális  
izomfejlődésért,  
célzott  
kiegészítés  
a nagyobb  
teljesítőké- 
pességhez. 

MultiVitamin  
Mineral
Gyógynövény- 
keverék, hússal  
való etetés  
kiegészítésére  
és extra  
tápanyagszük- 
ségletű kutyák  
számára. 

Dita
Sano N
Teljes értékű eledel krónikus  
vese-, máj- vagy  
szívelégtelenségben szenvedő  
kutyák számára. 
Fehérjeforrás: marha, bárány,  
tojás, szárnyas és hal  
Szénhidrát: rizs és kukorica

A Happy Dog termékekről további  
részletes információt talál a   
☞ www.happydog.de oldalon
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SuPreMe youNG
Medium Baby 29 16 3,0 6,5 37,5 1760
Medium Junior 25 14 3,0 6,0 44,0 1720
Maxi Baby 29 16 3,0 6,5 37,5 1760
Maxi Junior 25 14 3,0 6,0 44,0 1720
Baby Milk Probiotic 30 30 0,6 7,6 23,8 2050

SuPreMe Fit & WeLL
Medium Adult 24 12 3,0 6,5 47,0 1670
Maxi Adult 23 12 3,0 6,0 48,0 1675
Light 1 Low Carb 26 10 16,0 7,0 33,0 1230
Light 2 Low Fat 21 6,5 3,5 5,5 55,5 1560
Senior 19 9 3,0 4,5 56,5 1630
Sport 28 16 3,0 7,0 38,0 1750

SuPreMe SeNSiBLe
Sensible Africa 20 10 3,0 7,5 51,5 1600
Sensible karibik 23 12 3,0 7,0 47,0 1660
Sensible Neuseeland 21 12 3,0 7,5 48,5 1650
Sensible irland 21 10 3,0 6,5 51,5 1620
Sensible toscana 24 7,5 3,0 6,5 51,0 1570

SuPrMe MiNi
Mini Baby & Junior 29 16 3,0 6,5 37,5 1760
Mini Adult 26 14 3,0 6,5 42,5 1710
Mini Light Low Fat 24 7,0 3,5 6,0 51,5 1570
Mini Senior 21 10 3,0 4,5 53,5 1650
Mini Africa 23 12 3,0 7,5 46,5 1650
Mini Neuseeland 24 12 3,0 7,5 44,5 1650
Mini irland 24 12 3,0 7,0 46,0 1660

SuPreMe SNACkS
Fitness Snack 30 9,0 2,5 7,5 43,0 1600
Light Snack 20 4,0 4,5 4,5 59,0 1515
Verwöhn Snack 26 9,0 3,0 6,5 47,5 1610

tASty StiCkS
ente (Kacsa) 43 28 3,0 6,5 0,5 1850
kaninchen (Nyúl) 45 27 3,0 5,5 0,5 1850
Lamm (Bárány) 43 28 3,0 6,0 1,0 1860
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Pelyhek s 
Konzervek
Teljes értékű pehely  
és pehely hússal való  
etetéshez.

Beltartalmi 
rtkek

Analitikai összetevők 

SZíNhÚS koNZerVek
Lamm Pur (100 % bárány) 12,0 7,0 1,0 2,5 77,5 485
rind Pur (100 % marha) 12,0 6,0 1,0 2,5 78,5 450
Büffel Pur (100 % bivaly) 11,5 7,0 1,0 2,5 78,0 475
Wild Pur (100 % vadhús) 11,0 7,0 1,0 2,5 78,5 470
truthahn Pur (100 % pulyka) 12,0 7,0 1,0 2,5 77,5 485
ente Pur (100 % kacsa) 11,5 7,0 1,0 2,5 78,0 475
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tasty Sticks
Ente  (Kacsa)

tasty Sticks
Kaninchen (Nyúl)

tasty Sticks
lamm (Bárány)

K
ostenlose Proben anfordern unter  

w
w

w
.happycat.de

bueroecco.com · 2014

a Happy Dog-nl 
nem

 alkalm
azunk 

gntechnolgit. 
Ezrt is szeretek 
itt dolgozni. 
elif to

k
g

o
ez,

ü
g

yin
téző

 a
 h

a
ppy d

o
g

-n
á

l 

w
w

w
.happydog.de

Mini Irland  
· 12,5% lazaccal – az egészséges   
 bőrért és  szőrzetért 
·  Válogatott fehérjék 
·  Eredeti Új-Zélandi zöldajkú   
 kagylóval
· Fehérjeforrás: lazac,  
 nyúl és tojás
· Szénhidrát: árpa, burgonya

Kiegszto pelyhek
Pelyhek | Gabonapelyhek
· A tökéletes kiegészítő hússal   
 történő etetéshez
· Szénhidrát: kukorica, búza,  
 zab, köles és rizs
· Zöldségek: borsó és répa

teljes rtku pelyhestett eledel
teljes kiorlsu pehely | 
Klasszikus pelyhek
· Kiválóan emészthető, teljes értékű   
 pelyhesített eledel, akár érzékeny   
 gyomrú kutyák számára is
· Ideális pép kölyökkutyák táplálására
· Fehérjeforrás: marha, szárnyas 
 és tengeri hal
· Szénhidrát: kukorica, búza  
 és borsó

lamm Pur
100 % bárány

rind Pur
100 % marha

Bffel Pur
100 % bivaly

Wild Pur
100 % vadhús

truthahn Pur
100 % pulyka

Ente Pur
100 % kacsa

az egszsges
llateledel otthona


