
ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Ефективни хранителни решения от PURINA® PRO PLAN® 
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ТЕЖКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Сърбеж и/или кожни лезии

ЛЕКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ*

Лошо качество на козината и суха/чувствителна кожа
* при иначе здрави животни

+Хранителна добавка 
за кучета и котки за
подобряване техния 

имунен статус.
Уникалният пробиотик
Fortiflora® спомага за

овладяване на кожните
състояния.

Хранителна добавка за
кучета и котки за 
подобряване
техния имунен статус.
Уникалният пробиотик
Fortiflora® спомага за
овладяване на кожните
състояния.



ТЕЖКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Иновативни хранителни решения от  
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
СЪСТАВКИ

 ОТЛИЧНО 
ОВКУСЕНА

 КЛИНИЧНО ДОКАЗАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

 



ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

 

•  

• Дългосрочно лечение на хранителна алергия
• Дерматити и/или гастроентерити 

свързани с хранителна алергия
• Възпалителна болест на червата (IBD)
• Хранителна непоносимост
• Екзокринна панкреатични 

недостатъчност (EPI)
 

 
 
 
 

 

• Хиперлипидемия
• Лимфагниектазия
• Малабсорбция
• Ентеропатия със загуба

на протеин

КОНТРАИНДИКАЦИИ

• Няма

 
 

 
Намалява диетичната антигенност

 
противовъзпалителен ефект  

Кучешка HA HYPOALLERGENIC

Аналитичен състав на ключови съставки Dry
Влага

Протеин %
Мазнини 
– Омега 6 мастни киселини  
– Омега 3 мастни киселини
– Medium chain fatty acids

 

Въглехидрати
Фибри

Цинк  mg/kg
Витамин А  UI/kg
Витамин Е  mg/kg
Метаболизирана енергия (ME)  kcal/gСЪСТАВ

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Тегло (кг) Днвена дажба (г)

CANINE HA HYPOALLERGENIC(поддържащи при възрастни кучета)

 

3kg/11kg

Нехидролизиран протеин от соя
Хидролизиран протеин от соя
Кучешка HA Hypoallergenic

•  Отлично овкусена

Професор Рос Бонд  
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Концентрация на Протеин (μg/ml)

Антиген свързване

Няма антиген
свързване

* Versus PRO PLAN®  Adult range

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

Клинична диета за диагноза и лечение на хранителна алергия и 
интолеранс при кучета от всички възрасти

Хипоалергенна елиминационна диета
за доказване на хранителна алергия

ЕДИН ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ХИДРОЛИЗИРАН ПРОТЕИН -
Соя с ниско молекулно тегло за да се избегнат
алергичните реакции

ПРЕЧИСТЕН ИЗТОЧНИК НА ВЪГЛЕХИДРАТИ -

ВИСОКИ НИВА* НА ОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ -

Ефективна при кучета с 
хранителна алергия

“Отлично овкусена
Формулата на кучешката 
HA Hypoallergenic е отличен продукт 
за доказване и лечение на сърбеж, 
причинен от хранителна алергия.1 
Повечето от хранителните алергии 
при кучетата са причинени от 
продукти от животински произход2, 
затова наличието на пълноценна 
хидролизирана диета, без животински 
продукти е голямо предимство.’’

Ръководител катедра Дерматология
Кралски Ветеринарен Колеж, Лондон

ДНЕВНИ ДАЖБИ

Царевично нишесте‡, хидролизиран соев протеин§, минерали, 
кокосово масло, захари‡, рапично масло, соево масло, рибено масло
† Всички съставки са високо смилаеми. 
‡ Високо смилаеми въглехидратни източници. § Източници на протеин.

1: Bond R and Blackman C. Diagnosis of cutaneous adverse food reactions in dogs using a hydrolysed soy and cornstarch diet. PURINA VETERINARY DIETS Clinical Case report
2: Roudebush P, Guilford WG, Shanley KJ. Adverse reactions to food. In: Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL, Roudebush P, eds Small Animal Clinican Nutrition. 4th Edition. Topeka: Mark Morris Institute; 2000: 431-447.

¶
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PURINA® PRO PLAN®  |  SKIN CONDITIONS 

ИНДИКАЦИИ

• Възпалителни или алергични дерматози
• Хранителна алергия
• Външен отит
• Зарастване на рани и 

заздравяване на кожата
• Възпалителна болест на червата (IBD)

КОНТРАИНДИКАЦИИ

• Хиперкатаболитни състояния. 
(напреднала сърдечна 
недостатъчност, CRF IRIS 
етапи 3 и 4)

 
 

 

 

  

DRM DERMATOSIS

Аналитичен състав на ключови съставки Dry
Влага . %
Протеин 
– Аргинин 
– Лизин 
– Глицин 
– Пролин

% 
. % 
. % 

% 

Мазнини 
– Омега 6 мастни киселини 
– Линоленова киселина 

 
– EPA  
– DHA

 
 

 
 
 

Въглехидрати
Цинк  mg/kg
Витамин A   IU/kg
Витамин E  mg/kg
Витамин C 8  mg/kg
Витамини В
– Riboflavin B2 
– Niacin B3 
– Pantothenic acid B5 
– Pyridoxin B6 
– Biotin B8 
– Folic acid B9 
– Cobalamin B12

 mg/kg 
 mg/kg 

 mg/kg 
 mg/kg 
 mg/kg 

 mg/kg 
.  mg/kg

Метаболизирана енергия (ME) .  kcal/g

СЪСТАВ

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Тегло (кг) Днвена дажба (г)

6

CANINE DRM DERMATOSIS

Намалява риска от хранителна алергия и редуцира прага на сърбеж, 
благодарение на лимитираните източници на протеин.

• Херинга, грах и рапица - много рядко срещани източници на 
протеин при храните за кучета

• Пречистено царевично нишесте с незначително белтъчно съдържание

Подпомага успокояването на раздразнената кожа с 
високи нива на DHA и EPA, които:

• Намаляват продуцирането на медиатори на възпалението
• 

Подпомага зарастването на кожата, благодарение на 
ключови хранителни вещества:

•

 

Цинк за зарастване на рани, имунната функция на кожата и формирането на колаген
•

 

Витамин А за зарастване на епителя
•

 

Витамини С и Е предпазват кожата от свободните радикали

3kg

+

_
Симптоматично Асимптоматично 

Съ
рб

еж

  Диета
  Плесени
 Домашни акари

 Контактни алергени

  Бълхи

ПРАГ НА СЪРБЕЖ

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

Клинична диета, поддържаща кожната функция при дерматози и 
повишена загуба на козина за  кучета от всички възрасти

 

Кучешка

Поддържат бариерната функция на кожата и предпазват от загуба на вода през нея

ПОДДЪРЖА КОЖАТА - Високи нива на висококачествен протеин, 
Цинк, витамин А, В, С и Е, с цел подпомагане зарастването на кожата 
и нейното поддържане, формирането на фибробласти и синтеза на колаген

НИСКА АНТИГЕННОСТ - избрани ограничени източници на протеин 
с цел минимизиране риска от хранителна алергия и 
намаляване на прагът на сърбеж

ОМЕГА 3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ - 
Високи нива на DHA и EPA с цел 
редуциране продукцията на ейозаноиди

Церевично нишесте‡, рапично брашно§, концентрат от грахов протеин§, 
дехидратиран протеин от херинга§, животинска мазнина, 
рибено масло, рапично масло, минерали

‡ Високо смилаеми въглехидратни източници. § Източници на протеин.

(поддържащи при възрастни кучета)ДНЕВНИ ДАЖБИ

– Омега 3 мастни киселини



Котешка HA S /O Hypoallergenic

ИНДИКАЦИИ

Аналитичен състав на ключови съставки Dry

Влага

Протеин

Мазнини 
– Незаминими мастни киселини 
– Омега 6 мастни киселини 
– Омега 3 мастни киселини 
– EPA+DHA

 
 
 
 

Въглехидрати

Фибри

Бентонит  mg/kg

Витамин E  mg/kg

Метаболизирана енергия*  kcal/g

СЪСТАВ

Оризово нишесте, хидролизиран соев протеин, соево масло, минерали,
хидролизиран дайджест, животинска мазнина, рибено масло

 

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ FELINE HA S /O  HYPOALLERGENIC

 
 

 

Тегло (кг) Днвена дажба (г)
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Целият соев протеин се свързва със соеви антитела

10,000 1,000 100 10 1

Хидролизиран соев протеин
Нехидролизиран соев протеин

Концетрация на пртотеин (μg/ml)

325g kg

НАСОКИ ЗА ХРАНЕНЕ
 

• Хипоалергенна елиминационна диета 
за хранителни тестове

 

•  Дългосрочно лечение на 
хранителна алерги

•
 

Дерматити и/или гастроентерити 
свързани с хранителна алергия

• 
 
Възпалителна болест на червата (IBD)

•
 

Хранителен интолеранс
• 

 
Екзокринна панкреатична 
недостатъчност

• Хиперлипидемия
• Лимфагниектазия
• Малабсорбция
• Ентеропатия със загуба на протеин

КОНТРАИНДИКАЦИИ

• Няма

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

Клинична диета за диагноза и лечение на хранителни алергии
при котки от всички възрасти

 

z

ХИДРОЛИЗИРАН ПРОТЕИН С НИСКО МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО
С цел ниска антигенност и за избягване 
алергичната реакция3

ПРЕЧИСТЕНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ - 
с незначително съдържание на протеин 
с цел ниска антигенност4

ОТЛИЧНО ОВКУСЕНА 
Благодарение на 
висококачествените съставки

Котешката HA St/Ox не се свързва със соеви антитела

Протеинът в котешката HA St/Ox са 
хидролизирани до ниво, което не позволява 
свързването със специфични антитела и 
следователно алергична реакция

Котешка HA St/Ox

Елиминационната диета: След кратко смесване с предишната диета, 
хранете само и единствено с PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS 
HA St/Ox Hypoallergenic за 8-10 седмици. В повечето случаи 
позотивните реакции се наблюдават около 3-6 седмица. 
Формулата може да бъде хранена до живот.

(Поддържаща при възрастни)ДНЕВНИ ДАЖБИ

* in otherwise healthy pets

z

ЛЕКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ
СЪСТОЯНИЯ*:
Дългосрочни хранителни решения от 

PURINA® PRO PLAN®

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
СЪСТАВКИ

 ОТЛИЧНО
ОВКУСЕНИ

 ЕФИКАСНИ 
ФОРМУЛИ

 



* in otherwise healthy pets

z

ЛЕКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ
СЪСТОЯНИЯ*:
Дългосрочни хранителни решения от 

PURINA® PRO PLAN®

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
СЪСТАВКИ

 ОТЛИЧНО
ОВКУСЕНИ

 ЕФИКАСНИ 
ФОРМУЛИ

 



КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

СЪСТАВ

  

 

 
ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

5. European Patent EP 1 213 970 B1 by Russel and Young “Method for improving the skin and coat of pets” (patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and the Netherlands)

SENSITIVE SKIN WITH OPTIDERMA 
PRO PLAN®  SMALL & MINI/MEDIUM PUPPY

Клинично доказано поддържа кожата здрава и красива

Пълноценна диета за подрастващи и 
бременни кучета с чувствителна кожа

 

§ 

 
 

ДНЕВНА ДАЖБА  
Medium Puppy

ПОДРАСТВАЩИ КУЧЕНЦА - (ВЪЗРАСТ В МЕСЕЦИ)
приблизително

тегло при 
възрастните (кг)

 
Дневна дажба в грамове на ден

 * източници на протеин - сьомга, царевица, соя, изсушени яйца, ориз, цвеклова пулпа.  
 † патентована в Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Холандия

Аналитичен състав на ключови съставки Medium – Dry
Влага
Протеин
Мазнини 
– незаминими мастни киселини
– омега 6 мастни киселини 

– DHA 
– EPA+DHA 

 

Въглехидрати
Фибри

Калций
Фосфор . %
Цинк  mg/kg
Витамин A IU/kg
Витамин D3  IU/kg
Витамин B (total)  mg/kg
Витамин E  mg/kg
Витамин C  mg/kg
Метаболизирана енергия (ME) §  kcal/g

ФОРМУЛИРАНА БЕЗ ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

(PRO PLAN PUPPY MEDIUM with OPTIDERMA)

Патентованата комбинация на 
Nestlé PURINA съдържа:

 • 

• Дълговерижни незаменими
омега 6 и 3 мастни киселини

• 

• 

MEDIUM PUPPY  SENSITIVE SKIN with OPTIDERMA

Vit EVit CVit AZn

Hair protein structure 12kg

ПРИ ОТБИВАНЕ, ПОДРАСТВАЩИ, БРЕМЕННИ И КЪРМЕЩИ

Съдържа патентована5 комбинация от клинично доказано подкрепящи 
кожата и козината нутритенти, с подбрани и лимитирани източници на 
протеин с цел намаляване риска от кожни реакции, 
свързани с хранителна алергия.

Високи нива на протеин, 
основният компонент на 
космите и епидермиса

Витамин А и Цинк, от изключителна 
важност за синтеза на колаген

Витамини В група за здрав 
кожен метаболизъм

Сьомга‡ (17%), Дехидратиран протеин от сьомга‡, Ориз‡ (16%), Животинска мазнина, 
царевично нишесте, брашно от царевичнен глутен‡, Соево брашно‡, изсушени яйца‡,
Дайджест, изсушена цвеклова пулпа‡, дехидратиран соев протеин‡, протеин от соя,
царевица, изсушен корен от цикория, минерали, рибено масло, соево масло.

‡ Източници на протеин.

ПОДПОМАГА ЗДРАВА ИМУННА СИСТЕМА - Съдържа високи нива на
антиоксиданти, като витамин Е и С, подпомагащи здравето на имунната система.  
ПОДБРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОТЕИН ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ КУЧЕТА -  
Съдържа ограничени източници на протеин* с цел намаляване риска
от хранителна алергия  
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ОСИГУРЯВА ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА И КОЗИНАТА -  
Съдържа патентована комбинация† от нутриенти, насочени към здравето 
на кожата, като висококачествен източник на протеин доставящ незаменими 
аминокиселини, есенциални мастни киселини, витамини А, В, Е и цинк - 
клинично доказано подобряващи здравето на кожата и козината.  

– омега 3 мастни киселини

PURINA® PRO PLAN®  |  SKIN CONDITIONS 

+ ADULT  SENSITIVE SKIN with OPTIDERMA

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

‡ Източници на протеин.

СЪСТАВ

ДНЕВНА ДАЖБА  
Small & Mini Adult

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

6. European Patent EP 1 213 970 B1 by Russel and Young “Method for improving the skin and coat of pets” (patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and the Netherlands)

SENSITIVE SKIN WITH OPTIDERMA 
PRO PLAN®  

Клинично доказано поддържа кожата здрава и красива

 

§ 

ПОДДЪРЖАЩА ДИЕТА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЗА КУЧЕТА
НАД 7 ГОДИНИ С ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

 

ДНЕВНА ДАЖБА  
Medium Adult

Аналитичен състав на 
ключови съставки

Small & Mini 
– Dry Medium – Dry

Medium & 
Large Adult 7+ 

– Dry
Влага
Протеин
Мазнини 
– омега 6 мастни киселини 

   

Въглехидрати
Фибри

Калций
Фосфор . %
Цинк  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Витамин A  IU/kg  IU/kg  IU/kg
Витамин D3  IU/kg  mg/kg  IU/kg
Витамин B (total)  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Витамин E  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Витамин C  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Метаболизирана енергия (ME)§  kcal/g  kcal/g  kcal/g

тегло (кг) г/дневно под 1 час активност г/ден при активност от 1 до 3 часа

г/ден при активност от 1 до 3 часа

г/ден при активност от 1 до 3 часа

г/дневно под 1 час активност 

г/дневно под 1 час активност 

kg
kg

тегло (кг)
 kg
kg
kg

тегло (кг)
 kg
 kg
 kg
 kg

 
 

 

ФОРМУЛИРАНА БЕЗ ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

(PRO PLAN ADULT MEDIUM with OPTIDERMA) or (Adult Medium variety) 

Патентованата комбинация на 
Nestlé PURINA съдържа:

 • 

• Дълговерижни незаменими 
омега 6 и 3 мастни киселини

 

• 

• 

ДНЕВНА ДАЖБА  
Medium & Large Adult 7+

Vit EVit CVit AZn

Collagen  
synthesis

Free radical 
protection

 * източници на протеин - сьомга, царевица, соя, изсушени яйца, ориз, цвеклова пулпа.  
 † патентована в Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Холандия 700g/3kg/12kg/14kg

Пълноценна диета за кучета от различни подорди 
(мини и малки, средни и големи) с чувствителна кожа

Съдържа патентована6 комбинация от клинично доказано подкрепящи 
кожата и козината нутритенти, с подбрани и лимитирани източници на 
протеин с цел намаляване риска от кожни реакции, свързани с 
хранителна алергия.

Високи нива на протеин, 
основният компонент на 
космите и епидермиса

Витамин А и Цинк, от изключителна 
важност за синтеза на колаген

Витамини В група за здрав 
кожен метаболизъм

Сьомга‡ (14%), Ориз‡ (14%), царевица‡, дехидратиран протеин от сьомга‡, брашно от 
царевичен глутен‡, соево брашно‡, животинска мазнина, дайджест, изсушена пулпа 
от цвекло‡, изсушени яйца‡, царевично нишесте, минерали, рибено масло, изсушен корен 
от цикория, соево масло

ПОДБРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОТЕИН ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ КУЧЕТА - 
Съдържа ограничени източници на протеин* с цел намаляване риска 
от хранителна алергия  

ЗДРАВИ СТАВИ Комбинация от ключови нутриенти - като омега 3 
мастни киселини, високи нива на висококачствен протеин - 
подкрепящ ставите здрави  

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ОСИГУРЯВА ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА И КОЗИНАТА - 
Съдържа патентована комбинация† от нутриенти, насочени към здравето на 
кожата, като висококачествен източник на протеин доставящ незаменими 
аминокиселини, есенциални мастни киселини, витамини А, В, Е и цинк - 
клинично доказано подобряващи здравето на кожата и козината.  

– омега 3 мастни киселини
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+ ADULT  SENSITIVE SKIN with OPTIDERMA

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

‡ Източници на протеин.

СЪСТАВ

ДНЕВНА ДАЖБА  
Small & Mini Adult

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

6. European Patent EP 1 213 970 B1 by Russel and Young “Method for improving the skin and coat of pets” (patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and the Netherlands)

SENSITIVE SKIN WITH OPTIDERMA 
PRO PLAN®  

Клинично доказано поддържа кожата здрава и красива

 

§ 

ПОДДЪРЖАЩА ДИЕТА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЗА КУЧЕТА
НАД 7 ГОДИНИ С ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

 

ДНЕВНА ДАЖБА  
Medium Adult

Аналитичен състав на 
ключови съставки

Small & Mini 
– Dry Medium – Dry

Medium & 
Large Adult 7+ 

– Dry
Влага
Протеин
Мазнини 
– омега 6 мастни киселини 

   

Въглехидрати
Фибри

Калций
Фосфор . %
Цинк  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Витамин A  IU/kg  IU/kg  IU/kg
Витамин D3  IU/kg  mg/kg  IU/kg
Витамин B (total)  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Витамин E  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Витамин C  mg/kg  mg/kg  mg/kg
Метаболизирана енергия (ME)§  kcal/g  kcal/g  kcal/g

тегло (кг) г/дневно под 1 час активност г/ден при активност от 1 до 3 часа

г/ден при активност от 1 до 3 часа

г/ден при активност от 1 до 3 часа

г/дневно под 1 час активност 

г/дневно под 1 час активност 

kg
kg

тегло (кг)
 kg
kg
kg

тегло (кг)
 kg
 kg
 kg
 kg

 
 

 

ФОРМУЛИРАНА БЕЗ ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

(PRO PLAN ADULT MEDIUM with OPTIDERMA) or (Adult Medium variety) 

Патентованата комбинация на 
Nestlé PURINA съдържа:

 • 

• Дълговерижни незаменими 
омега 6 и 3 мастни киселини

 

• 

• 

ДНЕВНА ДАЖБА  
Medium & Large Adult 7+

Vit EVit CVit AZn

Collagen  
synthesis

Free radical 
protection

 * източници на протеин - сьомга, царевица, соя, изсушени яйца, ориз, цвеклова пулпа.  
 † патентована в Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Холандия 700g/3kg/12kg/14kg

Пълноценна диета за кучета от различни подорди 
(мини и малки, средни и големи) с чувствителна кожа

Съдържа патентована6 комбинация от клинично доказано подкрепящи 
кожата и козината нутритенти, с подбрани и лимитирани източници на 
протеин с цел намаляване риска от кожни реакции, свързани с 
хранителна алергия.

Високи нива на протеин, 
основният компонент на 
космите и епидермиса

Витамин А и Цинк, от изключителна 
важност за синтеза на колаген

Витамини В група за здрав 
кожен метаболизъм

Сьомга‡ (14%), Ориз‡ (14%), царевица‡, дехидратиран протеин от сьомга‡, брашно от 
царевичен глутен‡, соево брашно‡, животинска мазнина, дайджест, изсушена пулпа 
от цвекло‡, изсушени яйца‡, царевично нишесте, минерали, рибено масло, изсушен корен 
от цикория, соево масло

ПОДБРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОТЕИН ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ КУЧЕТА - 
Съдържа ограничени източници на протеин* с цел намаляване риска 
от хранителна алергия  

ЗДРАВИ СТАВИ Комбинация от ключови нутриенти - като омега 3 
мастни киселини, високи нива на висококачствен протеин - 
подкрепящ ставите здрави  

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ОСИГУРЯВА ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА И КОЗИНАТА - 
Съдържа патентована комбинация† от нутриенти, насочени към здравето на 
кожата, като висококачествен източник на протеин доставящ незаменими 
аминокиселини, есенциални мастни киселини, витамини А, В, Е и цинк - 
клинично доказано подобряващи здравето на кожата и козината.  

– омега 3 мастни киселини



КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Намалява риска от реакции свързани с хранителна алергия

Пълноценна мокра диета за възрастни котки
с чувствителна кожа

* 

Дълговерижните омега 3 мастни киселини като EPA и DHA доказано 
намаляват възпалението на кожата. PRO PLAN Adult Delicate Nutrisavior 
съдържа високи нива на омега 3 мастни киселини, които намаляват 
възпалението в кожата

 
7-10

ADULT DELICATE NUTRISAVOUR (Wet Diet)

 
 

  
 

ВИСОКО СМИЛАЕМА 
Създадена с висококачствени съставки

ПУЙКА В ГРЕЙВИ СОС  
Меки филета, произведени с патентована технология

ДНЕВНА ДАЖБА  
поддържаща за възрастни)

тегло (кг)  паучове на ден 2

С Пуйка: Месо и местни деривати (от които 4% Пуйка), 
екстракт от зеленчуков, риба и рибни деривати, масла и мазнини, 
деривати от зеленчуков произход, минерали, захари.

  
 

СЪСТАВ

7. Watson TDG. Diet and skin disease in dogs and cats. J Nutr 1998;128:2783S–2789S.  
8.Harvey RG. Management of feline miliary dermatitis by supplementing the diet with essential fatty acids. Vet Rec 1991;128:326–329. 

Vet Rec 1993;133:208–211. 
10.Harvey RG. A comparison of evening primrose oil and sunflower oil for the management of papulocrustous dermatitis in cats. Vet Rec 1993;133:571–573.

Рибно масло

Аналитичен състав на ключови съставки Wet
Влага
Протеин
Мазнини 
– омега 6 мастни киселини 

 

Въглехидрати
Фибри

Калций
Фосфор
Витамин A  IU/kg 
Витамин D  IU/kg
Витамин E  IU/kg
Таурин  mg/kg
Метаболизирана енергия (ME)*  kcal/g

PRO PLAN® ADULT CAT
за намаляване на 
възпалението в 
кожата

EPA 
DHA

Пилешка и 
растителна 
мазнина

6
доставят незаменими 
мастни киселини на 
кожата

85g

НАМАЛЯВАТ РЕАКЦИИТЕ НА КОЖАТА СВЪРЗАНИ С ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ 
С високи нива EPA и DHA за намаляване на възпалението в кожата  

ДОКАЗАНО ПОДОБРЯВАТ ЧРЕВНОТО ЗДРАВЕ 
С пребиотик (инулнин), доказано подобряващ здравето
на храносмилателната система  

– омега 3 мастни киселини
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ADULT ELEGANT (Dry Diet)

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

ДНЕВНА ДАЖБА

Доказано поддържа кожата и козината здрава и красива

Пълноценна диета за възрастни котки с 
 чувствителна кожа и предразположени към 

  образуване на космени топки

 

* 

Аналитичен състав на ключови съставки Medium & Large Adult 7+
Влага
Протеин
Мазнини
– омега 6 мастни киселини 
– омега 3 мастни киселини 

Въглехидрати
Фибри

Витамин A  IU/kg
Витамин D3  IU/kg
Витамин E  mg/kg
Витамини В група mg/kg
Цинк  mg/kg
Метаболизирана енергия (ME)*  kcal/g

Сьомга (15%), пшеница, брашно от пшеничен глутен, 
брашно от царевичен глутен, изсушен протеин от сьомга, 
животинска мазнина, царевица, изсушена пулпа от цвекло, 
изсушени яйца, изсушен корен от цикория, минерали, 
дайджест, мая

 

СЪСТАВ

Тегло (кг) дневна дажба (г)

КОНТРОЛИРА ФОРМИРАНЕТО НА КОСМЕНИ ТОПКИ Безопасно и внимателно подпомага преминаването на космите 
през стомашно-чревния тракт благодарение на високите нива на фибри, 
които стимулират перисталтиката, доказано увеличава елиминацията на 
космите чрез фекалиите

 
 

ВКУС КОЙТО КОТКИТЕ ОБИЧАТ  Формулирана с парченца сьомга и допълнително 
повъхрностно овкусяване на гранулите
ПОДДЪРЖА КОЗИНАТА ЛЪСКАВА И БЛЕСТЯЩА 
съдържа патентована комбинация от хранителни вещества, 
есенциални за здравето на кожата и козината

 

ПОДПОМАГА НАМАЛЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА НА КОСМИ  
Съдържа високи нива на протеин (36%) - основна съставка на 
космите и всички важни нутриени за кожата

 

11. PATENT NUMBER: Patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and Netherlands

Vit EVit CVit AZn

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

ПАТЕНТОВАНА КОМБИНАЦИЯ НА Nestlé Purina съдържа
• 

• Дълговерижни незаменими омега 6 и омега 3 мастни киселини
• 
• 

синтез на колаген протекция от свободните радикали

400g/1.5kg/10kg

Съдържа патентована11 комбинация от цикория (пребиотик), полиненаситени 
мастни киселини, високи нива протеин, витамини А, В и цинк - доказано 
поддържащи кожата здрава и красива. 

Високи нива на протеин, 
основен компонент на епителя и космите

Витамин А и цинк, от незаменима важност за синтеза на колаген
Витамини В група за здрав кожен метаболизъм



Ангажирани сме за да ви предоставим просто и ефективно хранително решение за много от вашите дерматологични случаи.
За да разберете повече за предимствата на нашите продукти и с какво могат да бъдат полезни в ежедневната Ви практика, 

моля свържете се с вашия представител на PURINA®.


