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Georg Müller,
Tulajdonos és Igazgató

Legkedvesebb
Kutyabartok!
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A Happy Dog világa

Családunk 3. generáció óta
gyárt kiemelkedő minőségű
kutyaeledelt Wehringenben,
Bajorországban. Mivel nagy
szerelmesei vagyunk a
kutyáknak, ebből adódó
törekvés az optimális táplálkozás,
az általunk kifejlesztett egyedi
receptúrák, az egészséges és
életerős kutyákért.
Különleges dolgok ebben:
a tiszta, természetes
alapanyagok változatosságából
gondosan összeállítva.

Az alapanyagokat a helyi
farmerektől szerezzük be,
és személyesen felelünk az
összetevők biztonságos eredetéért.
Csak kiváló minőségű fehérjéket
használunk a termékeinkben,
kombinálva a értékes tulajdonságokkal rendelkező gyógynövényekkel és gyümölcsökkel.
A Happy Dog pontosan azt a
táplálkozást kínálja, amire a
kutyának szüksége van. Minden
méretnek, minden igénynek és
minden életszakaszban –
kölyökkortól idős korig.

Biztos lehet benne, hogy a Happy Dog:
Kizrlag Wehringenben,
Bajororszgban gyrtva.
Kizrlag kivl min sg
alapanyagokat hasznlunk,
melyek a helyi gazdktl
szrmaznak.
Tartzkodunk a szja
hasznlattl. A fehrjeforrs
frissen vgott llatok hsa.

tartstszereket, valamint
gnmdostott
alapanyagokat.
Elnyben rszestjk
a termszetes sszetevk
szles vlasztkt a
receptrinkban.
A legmagasabb szinten
biztostjuk a szigor
minsgi ellenrzst.

Garantljuk a magas
emszthet sget (90%)
az llateledeleinkben.

Elutastjuk az
llatkisrleteket.

Nem hasznlunk szntetikus
sznezkeket, aromkat s

Mindig az n rendelkezsre
llunk.

Ön hivatkozhat arra a tényre: A Happy Dog-al
Ön a legmagasabb német minőséget eteti.
A nevemet is adom hozzá.
Üdvözlettel,

Georg Müller
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Megfelelő táplálás – állatorvosunk tippjei

A kutynak tbbre van
szksge, mint hsra
Állatorvosunk, Rebekka Rohn, Happy Dog Ügyfélszolgálatának
tagja, egy interjúban magyarázza, minek kell kifejezetten
tudatában lennie a táplálás során:
Miért olyan fontos a
táplálkozásban a természet
változatossága?
r. r.: „Az ideális kutyaeledelnek úgy
kell megfelelnie a kutya
táplálkozási igényeinek, hogy
közben figyelembe veszi őse, a
farkas életmódját. A farkasok
nem kizárólagosan húsevők.
A természetben számos
zsákmányuk van: szarvas,
rágcsálók, madarak, hal. Ezek
mindegyike olyan tápláló
fehérjéket és zsírokat
tartalmaz, melyek optimálisan
kiegészítik egymást. Mindamellett
a farkas ösztönösen fogyaszt vadon
termő bogyókat, növényeket,
gyökereket, füvet, földet, stb., így
hozzájut az egészségéhez nélkülözhetetlen összetevőkhöz. Ez a
változatos táplálkozás biztosítja
a hiánytünetek megelőzését,
és tökéletesen megfelel a farkas
természetes életmódjának a vadonban! A Happy Dog tökéletesen utánozza ezt a természetes táplálékot.”
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Miért különleges a Happy Dog?
r. r.: „A magas követelményeknek megfelelően összeállított száraz eledel ideális
kombinációban tartalmaz
természetes alapanyagokat.
A könnyen emészthető,
változatos állati húsból, speciális
eljárással elkészített gabonából,
gyógynövényekből, értékes ásványi
anyagokból, nyomelemekből álló
változatos receptúrák minden fajtájú
kutya számára biztosítják az egyedi
igényekhez igazodó, egészséges
táplálkozást.

Figyelem! Még a legjobb minőségű
száraz kutyaeledellel való etetés is
gazdaságosabb, mint a konzervvel
történő táplálás.
További információ:
www.happydog.de

A Happy Dog világa

Minden eledelünk fogyasztható
szárazon vagy beáztatva, hogy az
étrend még változatosabb legyen.”
Hogyan váltsunk eledelt?
r. r.: „A váltás kb. 3-4 nap alatt
történjen meg, hogy a kutya
szervezetének legyen ideje
alkalmazkodni. Először kis
mennyiséget keverjen a kutya
megszokott ennivalójába
minden étkezésnél, majd
fokozatosan növelje ezt a
mennyiséget. Az öreg, fiatal, beteg
vagy érzékeny emésztőrendszerű
állatoknál az átállás legalább
egy-két hétig tartson.”
Mekkora adagot adjunk a
kutyánknak?
r. r.: „A javasolt mennyiség a kutya
pillanatnyi, valamint ideális
testsúlyától függ. A túlsúlyos
állatoknál lehetőség szerint
csökkentse az adagot vagy térjen
át zsírszegényebb táplálékra.
Sovány és mozgékonyabb
kutyáknak adhatunk többet is.”

A nagytestűeknek a fogváltásig
szintén magas fehérjetartalmú
eledelre van szükségük, ezért
először méretüknek megfelelő
kölyök táp szükséges.
A fehérjeszükségletük azonban
a 6. hónaptól csökken, ezért
speciális junior tápra kell váltani
(2. szakasz).
A testi fejlődésük a (15-) 18. hónapra
befejeződik. Ezután áttérhetünk a
felnőtt tápra. Ha szükséges, pl.
a hízásra hajlamos kutyáknál, a
Happy Dog Adult-ra való átállás
korábban megtörténhet.”
Mit tehetünk a válogatós
kutyáknál?
r. r.: „Némely kutya szereti a
változatosságot az étkezésnél.
Azonban, mint ‚falkavezérnek’
következetesnek kell maradnunk,
mivel az etetés szorosan
összefügg a neveléssel és a
rangsor kialakításával.
Ha meghátrálunk, és folyamatosan
mást kínálunk vagy ízesítjük
az ételt, kutyánk nemcsak válogatós
lesz, hanem nehezen kezelhető is.”

Mikor kezdhetünk felnőtt
eledelt adni
kölyökkutyánknak?
r. r.: „A kistestű kutyáknál az
átállás a megfelelő felnőtt eledelre
(pl. „Adult Mini”) 9-12 hónapos
korban történjen.

Beszélgetés
Rebekka Rohn, állatorvossal
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Az egészséges test építő elemei

A termszet biztostja szmunkra
a legjobb recepteket
A vadon élő farkas ösztönösen hozzájut a
számára fontos, különféle tápanyagokhoz,
melyek számára elérhetőek.
Tudományosan bizonyított, hogy a
Happy Dog LifePlus Koncepció® kiválóan
utánozza ezt a természetes táplálékot,
ezáltal biztosítja kutyája számára a szükséges
tápanyagok kombinációját.
Ezáltal a szervezete holisztikusan feltöltődik
és védett lesz a civilizációs és anyagcsere
problémák ellen. Természetesen egészségesebb –
a Happy Dog LifePlus Koncepció®.

Lenmag

Értékes Omeg 3 és 6 zsírsavakat
tartalmaz a bőrnek és az anyagcseréhez.
Frissen öröljük.

Micro-tpanyagok

Szükségesek az élethez és
segít megelőzni a hiányosságokat.
Minden fontos nyomelem
optimális szállításához.

Alma

Az alma pektinje úgy működik, mint
egy növényi alapú ballasztanyag,
mely segít szabályozni az
emésztést.
"Napi egy alma, az orvost
távol tartja"
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A Happy Dog világa

Zld-ajk
j-zlandi kagyl

Tartalmazza az úgynevezett
Glükózaminoglikánokat (GAG)
és fontos szerepe van az ízületek,
inak és szalagok egészségében.

Fermentlt gabona

A kíméletes biokémiai
feldolgozási eljárásnak
köszönhetően, az emésztés
sokkal könnyebb a kutyának,
és pozitív hatással van a
belekre.

Vlogatott
gygynvnyek

A frissen szárított
gyógynövények
ösztönözik a természetes
és egészséges emésztést a
gyomorban és bélben,
valamint biztosítják a
vitaminok és nyomelemek
optimális felszívódását.

9

Mindig a szükségleteknek megfelelően

Vlasszon a
kt termkcsoportbl
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Happy Dog NaturCroq &
Happy Dog Supreme

Happy Dog Supreme –
a legmagasabb színvonalért
Egyedi receptúrák és különleges összetevők
• Egyedülálló alapanyagok pl. lazac, strucc, stb..
• A magas követelmények miatt allergia kezelésére
és a civilizációs betegségek megelőzésére is alkalmas
• Ízletes, a kutyák könnyen elfogadják
• Különösen magas emészthetőség
(kisebb etetési mennyiség, kisebb adag végtermék)
• Természetes változatosság, kiegyensúlyozott etetés
és egyedülálló Happy Dog LifePlus Koncepció®

Happy Dog NaturCroq –
gazdaságos, prémium minőség
Kiváló ár-érték arány
• Prémium minőségű alapanyagok
• Baromfi és búza az alap
• „Házi koszt” kipróbált
receptek alapján
• Gyógynövényekkel
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Az Apukm egsz ll nap a
Happy Dog-rl r s beszl.
Azt mondja, hogy nehz munka,
de n gy gondolom,
hogy nagyon is lvezi.
jonas wehringen-ből
Apukája a happy dog-ért dolgozik
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Supreme Junior

Egszsges
forradalom
a klykkutya
tpllsban
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Supreme Junior

A Happy Dog
2 szakaszos koncepciója véd
az alultápláltság ellen
Különösen a közép- és nagytestű fajtáknál a túlzott fehérjebevitel
komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.
Hosszú évek tapasztalatára alapozva, és figyelembe véve
a legújabb tudományos kutatásokat; kifejezetten a 10 kg
feletti kölyök- és fiatal kutyák számára fejlesztettük ki az
úttörőnek számító 2-szakaszos etetési koncepciót.

2-szakasz és sok
egészségügyi előny:
• A fehérjeigény a közép- és nagytestű fajtáknál
különböző a kölyök- és fiatalkori időszakban.
• 2. fázis: a fehérjetartalom szükségletnek
megfelelő szintre csökkentése a lehető
legnagyobb biztonságot nyújtja a növekedési
problémákra hajlamos kutyák számára
• Optimális kálcium- és foszfor tartalom
• 	 Nem tartalmaz növényi eredetű fehérjéket
(pl. szója, kukorica glutén)
• Garantált eredetű, magas minőségű
állati fehérje
• 	Az egyedülálló Happy Dog
	LifePlus koncepcióval
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2 szakasz az egszsges
nvekedshez
9-12 hónapos korban kerülhet sor,
mert a kistestű kutyák hamarabb
elérik végleges testsúlyukat.

A fehérje- és az energiaszükséglet változik az állat növekedése során: az első néhány hónap
alatt a leggyorsabb a fejlődés
minden fajtánál.
A kisebb fajtáknál (kb. 10 kg
felnőttkori testtömegig)
a speciális anyagcsere feltételek
következtében az igény nem
változik jelentősen.
A megfelelő tápanyagellátás az ő
esetükben a táplálék mennyiségének
változtatásával biztosítható
(egyfázisú etetés). A megfelelő
felnőtt eledelre való áttérésre kb.

A nagytestű kölyköknél nem ez
a helyzet. Az erős és egészséges
izomzat, ízület, inak és szalagok, a
fényes szőrzet kialakulásához
nélkülözhetetlen a megfelelő
mennyiségű fehérje. Csupán a
fogváltást követően (kb. 5 hónapos
kortól) lehet csökkenteni a
fehérje bevitelt a nagytestű
kutyáknál.

1.SZAKASZ

Baby

FEHRJE
SZKSGLET

Kölyökkutyák

2.SZAKASZ

Átmeneti időszak
Fogváltás

30%
29%
28%

↓

27%
26%

Fehérje
csökkentés

25%
24%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
Kor
hnapokban

1

2

3

4

5

6

7

Fontos: Öt- és hét hónapos kor között legjobb,
ha a Baby és Junior tápot keverve adjuk.
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Supreme Junior

A fehérje –és energiatúladagolás ezt követően
fokozott anabolikus hatást,
és ezáltal fejlődési rendellenességet okozhat.

Ez a két-szakaszos etetés
egy kíméletes fehérje,
és energiacsökkentést
eredményez 5-7 hónapos
korban (lásd grafikon), így
a nagytestű kutyáknál is
lehetőséget nyújt az igényeknek
megfelelő, optimális táplálásra
a növekedés során. Az átmeneti
időszakban érdemes néhány
hétig keverve adni a kölyök és
junior tápot.

Adult

Junior

Felnőtt kutya

Fiatal kutya

Következetes és mértéktartó
etetéssel jobb lesz a kutyáknak
és a gazdájuknak is! Az egyéni
alkatnak megfelelően a nagyobb
testű fiatal kutyáknál a 15-18.
hónapban lehet felnőtt tápra
váltani, ami biztosítja a szükséges
energiát.
Fontos:
A felnőtt tápok nem alkalmasak
felnevelő tápnak!
A javasolt adagban adva nem
felelnek meg a fiatal kutyák magas
energiaszükségletének, ennél
nagyobb adagban adva viszont a
fehérje és a többi tápanyag
mennyisége is növekszik.

Fehérje szükséglet
a növekedés alatt
a nagytestű kutyák
számára

↑

Kockázat
növekedési			
rendellenesség

Megnövekedett
aktivitás
Normál
aktivitás

A további szükséglet
függ a fizikai
aktivitástól, stb…

0
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mini

baby milk
Probiotic
► Tápszer az anya

nélküli neveléshez,
az első naptól
► Alacsony laktóztartalom
(max. 25 %)
► Speciális, probiotikus
baktériumokkal a
bélflóra stabilizálásához

Medium 1

mini Baby+Junior 29

Medium baby 28

► 29 % fehérje:
megfelel a kistestű –
max. 10 kg felnőttkori
testtömeg – fajták
speciális igényeinek,
1-12 hónapos korig

►K
 özepes méretű (11-25 kg
felnőttkori testtömeg)
fajták kölykei számára
► Négy hetes kortól
az 5. hónap végéig
► 	 Tökéletes az első életszakaszra, fogváltásig

► Különösen alkalmas
érzékeny kölykök
neveléséhez

SZAKASZ

1+2

MINI Baby+Junior
1 -12 hnap

Első hét: 12 x naponta
(100 gr testsúlyonként
15-20 ml feloldott tápszert
etessünk)
Második hét: 8 x naponta
(100 gr testsúlyonként
10-15 ml feloldott tápszert
etessünk)
Harmadik hét: 6 x naponta
(100 gr testsúlyonként
10-15 ml feloldott tápszert
etessünk)
A negyedik héttől a feloldott
tápszert 4-5 alkalommal adjuk
naponta, amíg a kutya jól nem
lakik. Szilárd ételt fokozatosan
lehet adni. Ezt az adagolást a
kutya méretének és fejlődésének
függvényében módosíthatjuk.

500 g
Összetétel: tejsavó zsír por, szója
fehérje koncentrátum, zselatin,
lefölözött tejpor, savó por, porított
tojás, dikalcium-foszfát, kalciumkarbonát, nátrium-klorid
Emészthető energia: 2050 kJ/100 g

18

1

29%

FEHRJE

Egy optimálisan
összeállított kölyökeledel a
legjobb alap az egészséges
fejlődéshez! A Mini Baby +
Junior 29 kiváló minőségű
szárnyashúst, bárányt,
tengeri halat, rizst és értékes
újzélandi kagylót tartalmaz,
állatorvosok ajánlásával,
29 % fehérjével.
Ezért megfelelő minden
kistestű fajta (10 kg felnőttkori testtömegig) érzékeny
kölykeinek problémamentes
és kímélő táplálására.
TIPP Szintén alkalmas
közepes testű fajták
táplálására (hízlalására)

1/4 kg
Összetétel: baromfihús liszt (15%),
kukoricaliszt, rizsliszt (14,5%),
burgonyapehely, húsliszt, baromfi
zsiradék, marhazsír, bárányhúsliszt (2,5%), halliszt, hidrolizált máj,
cukorrépa szeletek, szárított egész
tojás, almatörköly (szárított) (0,6%),
nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium-klorid, árpa
(erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,15%), lenmag (0,15%),
élesztő (kivonat), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyírfalevél, csalán, zsálya,
koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér gyökér, kagylóhús
(szárított) (0,01%), kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1755 kJ/100 g

28 %

FEHRJE

SZAKASZ
MEDIUM Baby
1 - 5 hnap

-3 % FEHRJE
Az erős és
egészséges izomzat, ízület, inak
és szalagok felépítéséhez, a
fényes szőrzet kialakításához
a középtermetű kölyökkutyák
számára fontos a megfelelő
mennyiségű fehérjebevitel.
Ezt ideálisan biztosítja a
Medium Baby 28, amely
szárnyashúst, bárányt,
tengeri halat, rizst és értékes
új-zélandi kagylót tartalmaz.
TIPP Szintén alkalmas
nagytestű testű fajták
táplálására (hízlalására)

1/4/10 kg
Összetétel: baromfihúsliszt
(15%), kukoricaliszt, rizsliszt
(14,5%), burgonyapehely, húsliszt,
baromfizsír, marhazsír, bárányhús
liszt (2,5%), halliszt, hidrolizált
máj, cukorrépa szeletek, szárított
egész tojás, almatörköly (szárított)
(0,6%), nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium klorid, árpa
(erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,15%), lenmag (0,15%),
élesztő (kivonat), articsóka,
pitypang, gyömbér, nyírfalevél,
csalán, zsálya, koriander, rozmaring, kakukkfű, édesgyökér, kagyló
hús (szárított) (0,01%), kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1735 kJ/100 g

Supreme Junior

Medium junior 25
► Közepes testű
(11-25 kg) fajták
növendékei számára
► 6 – 15 hónapos korig
(a fogváltás után)
► Csökkentett fehérjetartalom (25 %)

CSAK 25 %
FEHRJE

2

SZAKASZ
MEDIUM Junior
6 - 15 hnap

A fiatalkori fejlődési
rendellenességek
megelőzése érdekében,
a fogváltás után (kb. 6.
hónapos kortól) át kell
térni a csökkentett
fehérjetartalmú Medium
Junior 25-re. Az állatorvosok által is javasolt
összetevői: kiváló minőségű
bárányhús, tengeri hal,
új-zélandi kagyló.
Csökkentett fehérjetartalma
(25%) révén segít megelőzni
a fehérjetúladagolást a
második növekedési
szakaszban. Ezáltal
elkerülhetőek a túl gyors
növekedéssel járó egészségügyi problémák.
1/4/10 kg
Összetétel: baromfihúsliszt (14%),
teljes kiőrlésű kukorica, kukorica
liszt, rizsliszt (11%), burgonya pehely,
baromfizsír, marhazsír, húsliszt,
bárányhúsliszt (2,5%), halliszt,
hidrolizált máj, cukorrépa szeletek,
alma törköly (szárított) (0,7%),
szárított egész tojás, nátrium-klorid,
élesztő (szárított), kálium-klorid,
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,15%), lenmag (0,15%),
élesztő (kivonat), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyír levél, csalán, zsálya,
koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kagylóhús (szárított)
(0,01%), kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma. (gyógynövények
összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1745 kJ/100 g

maxi 2

Maxi baby 29

Maxi junior 23

► Nagytestű fajták
(26 kg feletti felnőttkori testtömeg)
kölykei számára
► Négy hetes kortól,
5 hónapos kor végéig
► Tökéletes az első életszakaszra, fogváltásig

► Nagytestű fajták
(26 kg felnőttkori
testtömeg felett)
növendékei számára
► 6. hónaptól (fogváltástól),
18. hónapos korig
► Csökkentett fehérjetartalom (23 %)

1

SZAKASZ
Maxi Baby

29%

FEHRJE

1 - 5 hnap

-6 % FEHRJE
A nagytestű fajták
kölykeit nagy odafigyeléssel
kell táplálni. A falatoknak
nagyobbaknak kell lenniük,
hogy elkerüljük a habzsolást,
az energia- és fehérjearányt
az első növekedési szakasz
speciális igényeihez kell
igazítani.
A Maxi Baby 29 alapanyagait – szárnyashús, bárány,
tengeri hal, rizs és értékes
új-zélandi kagyló- állatorvosok
ajánlásával válogatták, és
29 % fehérjét tartalmaz.
Ez optimálisan megfelel az
erős és egészséges izomzat,
ínak, szalagok és izületek
fejlődéséhez.
1/4/15 kg
Összetétel: baromfihúsliszt
(15%), kukoricaliszt, rizsliszt
(14,5%), burgonyapehely, húsliszt,
baromfizsír, marhazsír, bárányhús
liszt (2,5%), halliszt, hidrolizált
máj, cukorrépa szeletek, szárított
egész tojás, almatörköly (szárított)
(0,6%), nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium klorid, árpa
(erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,15%), lenmag
(0,15%), élesztő (kivonat), articsóka,
pitypang, gyömbér, nyírfalevél,
csalán, zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér, kagyló
hús (szárított) (0,01%), kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1740 kJ/100 g

CSAK 23%
FEHRJE

2

SZAKASZ
Maxi JUNIOR
6 - 18 hnap

A fogváltást követően, az
egészségügyi kockázatok
elkerülése érdekében, a
fiatal kutyák táplálásában
térjünk át a csökkentett
fehérjetartalmú Maxi Junior
23 tápra. A következetesen
visszafogott fehérjebevitel a
nagytestű fajták etetésénél
kifejezetten előnyös.
A szárnyas, bárány, tengeri
hal, rizs és az új-zélandi
kagyló garantálja a jó
emészthetőséget
és biztosítja a fényes
szőrzetet.

1/4/15 kg
Összetétel: baromfihúsliszt (14%),
teljes kiőrlésű kukorica, kukorica
liszt, rizsliszt (11%), burgonya pehely,
baromfizsír, marhazsír, húsliszt,
bárányhús liszt (2,5%), halliszt,
hidrolizált máj, cukorrépa szeletek,
alma törköly (szárított) (0,7%),
szárított egész tojás, nátrium-klorid,
élesztő (szárított), kálium-klorid,
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,15%), lenmag (0,15%),
élesztő (kivonat), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyír levél, csalán, zsálya,
koriander,´rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kagylóhús (szárított)
(0,01%), kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma.
(gyógynövény összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1740 kJ/100 g
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A tápok nem méretarányosak.

maxi 1

Medium 2

Legyen sz ms
kutyjrl vagy
a sajtomrl,
a legfontosabb,
hogy egszsges
legyen.
rebekka rohn,
állatorvos, happy dog
ügyfélszolgálat

20
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Supreme Fit & Well

A fitness
program
kutyjnak
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Supreme Fit & Well

Testmozgás és az
alacsonyabb zsírtartalom segít
Napjainkban – főként a mozgásszegény életmód mellett –
a zsír és a fehérje túladagolás krónikus megbetegedések
okozója lehet. Ez megelőzhető olyan kiegyensúlyozott
étrenddel, amely nem túl bőséges, és ami megfelel kutyája
aktuális szükségleteinek.
A Happy Dog Fit & Well termékei mérsékelt energiatartalommal optimálisan megfelelnek kutyája napi energia
szükségletének. Amennyiben betartja a javasolt adagolást,
megelőzi kutyája túletetését, és azokat a problémákat,
amelyek ebből fakadnak. A Fit&Well termékek speciális
recept alapján készülnek krokett formájában.

Fit & Well –
a természet mintájára!
• A mérsékelt fehérje- és zsírtartalom igazodik
kutyája napi energiaszükségletéhez és
anyagcseréjéhez
• Megfelelő összetétel és krokettméret minden
kis-, közepes- és nagytestű fajta számára
• Kiemelkedően magas emészthetőség (90%) a
nagyfokú lebontásnak köszönhetően
• Természetes változatosság a kiemelkedő Happy Dog
Supreme LifePlus Koncepció® szerint
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Supreme Fit & Well
Adult mini

Adult medium

Adult maxi

► N
 agyon különleges,
finom íz
► Optimális fogápolás
► Értékes új-zélandi
kagylóval
► Normál energiaigényű,
10 kg alatti felnőtt
kutyáknak (26/14)

► T
 ermészetes harmónia
az optimális,
kiegyensúlyozott
összetétel révén
► Értékes új-zélandi
zöldkagylóval
► Normál energiaszükségletű, 11-25 kg
közötti felnőtt
kutyáknak (24/12)

► N
 agytestű fajták
biztonságos etetése
optimális méretű
krokettel
► Értékes új-zélandi
kagylóval
► Normál energia
igényű, 26 kg feletti
felnőtt kutyáknak 		
(23/12)

Az Adult
Mini könnyen
emészthető, jó
minőségű fehérjét (26 %)
és zsírt (14 %) tartalmaz,
értékes állati- és növényi
eredetű létfontosságú telítetlen
Omega-3 és Omega-6
zsírsavakkal.
A természetes alapanyagokból,
speciális recept alapján készülő,
kisméretű krokettek, az
egyedülálló Happy Dog
Supreme LifePlus Koncepcióval®
tökéletesen megfelelnek
minden, max. 10 kg súlyú
kifejlett kutya számára.
Az energiatartalom
megfelel a kutyák napi 2-3
órás mozgásigényének.

Az Adult
Medium kiváló
minőségű, könnyen
emészthető fehérjét (24 %)
és zsírt (12 %), ezenkívül
értékes állati- és növényi
eredetű telítetlen Omega-3
és -6 zsírsavakat tartalmaz.
Speciális recept alapján,
természetes összetevőkből,
a HappyDog Supreme
LifePlus Koncepció®
hatóanyagaival készült
krokett, eredeti új-zélandi
zöldkagyló hozzáadásával,
tökéletes minden 11-25 kg
közötti felnőtt kutya
számára. Az energiatartalom
megfelel a kutyák napi
2-3 órás mozgásigényének.

Az Adult
Maxi könnyen
emészthető, jó
minőségű fehérjét (23 %)
és zsírt (12 %) tartalmaz
létfontosságú állati- és növényi
eredetű telítetlen Omega -3
és -6 zsírsavakkal.
Speciális recepttel, krokett
formájában, Happy Dog
Supreme LifePlus Koncepció®
hatóanyagaival készült, amely
tökéletes a 26 kg feletti felnőtt
kutyák számára.
Az energiatartalma a kutyák
napi 2-3 órás természetes
mozgásigényéhez lett
kifejlesztve.

1/4 kg
Összetétel: kukorica, baromfihús
liszt, rizsliszt, húsliszt, bárány
húsliszt, halliszt, baromfizsír,
marhafaggyú, hemoglobin
(szárított), hidrolizált máj,
cukorrépa szeletek, napraforgó
olaj (0,75%), almatörköly
(szárított) (0,7%), porított tojás,
nátrium-klorid, élesztő (szárított),
kálium-klorid, repce olaj (0,25%),
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri
alga (szárított) (0,15%),
lenmag (0,15%), articsóka,
pitypang, gyömbér, nyírfalevél,
csalán, zsálya, koriander,
rozmaring, kakukkfű, édesgyökér,
kagyló hús (szárított) (0,01%),
kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1725kJ/100 g
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1/4/12,5 kg
Összetétel: kukorica, baromfihús
liszt, rizsliszt, húsliszt, bárány
húsliszt, halliszt, baromfizsír,
marhafaggyú, hemoglobin
(szárított), hidrolizált máj,
cukorrépa szeletek, napraforgó
olaj (0,75%), almatörköly
(szárított) (0,7%), porított tojás,
nátrium-klorid, élesztő (szárított),
kálium-klorid, repceolaj (0,25%),
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri
alga (szárított) (0,15%), lenmag
(0,15%), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyírfalevél, csalán,
zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér, kagyló
hús (szárított) (0,01%), kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1680kJ/100 g

1/4/15 kg
Összetétel: kukorica, baromfihús
liszt, rizsliszt, húsliszt, bárány
húsliszt, halliszt, baromfit
zsír, marhafaggyú, hemoglobin
(szárított), hidrolizált máj,
cukorrépa szeletek, napraforgó
olaj (0,75%), almatörköly
(szárított) (0,7%), porított tojás,
nátrium klorid, élesztő (szárított),
kálium klorid, repceolajat (0,25%),
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri
moszat (szárított) (0,15%), lenmag
(0,15%), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyírfalevél, csalán,
zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér gyökér,
kagyló hús (szárított) (0,01%),
kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1680kJ/100 g

Supreme Fit & Well

Adult light

Senior
►É
 rtékes új-zélandi
zöldkagylóval
► Articsókával és
cikóriával
► 	 Vitalizáló
L-Karnitinnel
► 	 Normál energiaigényű,
idősebb kutyáknak
(19/9)

► Optimális kitartás és
teljesítőképesség,
a 28 % jó minőségű
fehérjének
köszönhetően
► Tápláló új-zélandi
kagylóval
► Fokozott energiaigényű
felnőtt kutyáknak
(28/16)

► Egyedülállóan csak
6 % zsírtartalom
► 	 Értékes új-zélandi
zöldkagylóval
► 	 Vitalizáló
L-Karnitinnel
► 	 Minden kis
energiaigényű
felnőtt kutyának 		
(19,5/6)

Az Adult
Sport különösen
a nagy aktivitású
sport- és munkakutyáknak
lett kifejlesztve, valamint
vemhes- és szoptatós
szukáknak.
28 %-os állati fehérjét és
16 % zsírt tartalmaz.
Kiegészítve az egyedülálló
Happy Dog Life Plus
koncepcióval és valódi
új-zélandi zöldkagylóval, ez
az egészséges eledel nagyon
pozitív hatással van a
teljesítőképességre!
Energiatartalma megfelel
egy kutya napi szükségletének
minimum 3 órás erőteljes
aktivitás esetén.

A túlsúlyos
kutyáknak
különösen könnyű
és mégis ízletes eledelre
van szükségük! A tökéletes
összetétel, a bárány, a szárnyas,
a rizs, kukorica és a természetes hozzávalókból készült
Happy Dog Supreme LifePlus
Koncepció® alkotja az alapját az egyedülálló, könnyen
emészthető Adult Light tápnak.
Csak 6 % zsírt és csökkentett
mennyiségű 19,5 % fehérjét
tartalmaz. Eredeti új-zélandi
zöldkagylóval és L-Karnitinnal
gazdagítva ideális bármilyen
korú felnőtt kutyának.
Az alacsony energiatartalom
napi 1-3 órás aktivitáshoz
elegendő.

A kor
előrehaladtával kutyánk
anyagcseréje fokozatosan
megváltozik. A belső szervek
védelme érdekében az idősebb
kutyáknak csökkentett
fehérje-, nátrium-, és foszfor
tartalmú speciális tápot
kell kapniuk. A Happy Dog
Fit&Well Senior szárnyashúsból, bárányból, halból, rizsből
és kukoricából készült,
speciális rostokkal a jó
emészthetőség érdekében,
stabil C-vitamin, L-Karnitin
és eredeti új-zélandi zöldkagyló
hozzáadásával. A Happy Dog
Supreme LifePlus Koncepció®
természetes hatóanyagaival
kiegészítve könnyen
emészthető, kímélő eledel.

1/4/12,5 kg
Összetétel: kukorica, baromfi
húsliszt, rizsliszt, bárány
húsliszt, húsliszt, cukorrépa
szeletek, hidrolizált máj, alma
törköly (szárított) (2%), baromfizsír, napraforgó olaj, porított
tojás, nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium-klorid,
repcemag olaj, árpa (erjesztett)
(0,2%), tengeri alga (szárított)
(0,15%), lenmag (0,15%),
articsóka, pitypang, kagylóhús
(szárított) (0,02%), gyömbér,
nyírfalevél, csalán, zsálya,
koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1550 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Összetétel: kukorica, baromfihús
liszt, rizsliszt, bárányhúsliszt,
marhazsír, húsliszt, hidrolizált
máj, halliszt, hemoglobin
(szárított), cukorrépa szeletek,
baromfizsír, napraforgó olaj, almatörköly (szárított) (0,7%), porított
tojás, nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium-klorid,
repceolajat (0,25%), árpa
(erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,15%), lenmag (0,15%),
cikória gyökér (kivont) (0,05%),
articsóka (0,03%), pitypang,
kagylóhús (szárított) (0,02%),
gyömbér, nyírfalevél, csalán, zsálya,
koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1625 kJ/100 g

4/15 kg
Összetétel: kukorica, baromfihús
liszt, húsliszt, marhafaggyú,
baromfi zsír, rizsliszt, hemoglobin
(szárított), bárány húsliszt,
halliszt, cukorrépa szeletek,
hidrolizált máj, napraforgó
olaj (0,75%), almatörköly (szárított)
(0,7%), porított tojás, nátrium
klorid, élesztő (szárított), kálium
klorid, repceolajat (0,25%),
árpa (erjesztett) (0,2%),
tengeri alga (szárított) (0,15%),
lenmag (0,15%), articsóka,
pitypang, kagylóhús (szárított)
(0,02%), gyömbér, nyírfalevél,
csalán, zsálya, koriander, rozmaring, kakukkfű, édesgyökér,
kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma,
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1770kJ/100 g
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A tápok nem méretarányosak!

Adult sport

Supreme Sensible Nutrition

Legjobb az
egsz vilgbl 
rzkeny
kutyknak is
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Supreme Sensible Nutrition

Kulináris utazás a Föld
körül – különleges táplálás
a legmagasabb szinten
Az öt speciálitás, Toscana, Irland, Neuseeland, Africa és
a Karibik azon túl, hogy különlegesen ízletes, változatos
és könnyen emészthető eledelt biztosít, megoldást jelent a
speciális táplálkozási igényű vagy táplálékérzékeny kutyák
számára. Ez a teljes értékű, szuperprémium minőségű
szárazeledel, mely bajorországi gyárunkban készül, minden
kutyafajta számára biztosítja a különböző tájakra jellemző
receptúrák előnyeit. Az öt Supreme tápot felváltva, az
ízek változatosságát biztosítva is lehet etetni.
Még ízletesebb és még könnyebben emészthető, így
ideális az érzékeny kutyák számára is.

• 5 fajta szuperprémium minőségű eledel, egyéni
recept alapján, a legmagasabb igények kielégítésére
• Ízletes változatosság érzékeny kutyáknak is
• Egészséges, a régiókra jellemző élelmiszer
minőségű nyersanyagok
• Minden fajta felnőtt kutya számára
• Rendkívül jó emészthetőség (90 %)

Új:
Csak
Tengeri
hal
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Supreme Sensible Nutrition
KARIBIK J

Africa
►
►
►
►

Egyetlen állati fehérjeforrás
Nem tartalmaz gabonát
Gluténmentes burgonyával
Állatorvosok által ajánlott
allergia és táplálék
érzékenység esetén is

Csak egyetlen
fehérje forrás:
STRUCC

Gabonamentes

Csak egyetlen
fehérje forrás:
TENGERI HAL

Gabonamentes
A Happy Dog Supreme Karibik egy gabonamentes eledel,
mely exkluzív összetevőkből készül. A különleges finom karibi
konyha híres a minőségéről és az eredetiségéről.
A legkiválóbb mélytengeri halak, válogatott banán és
könnyen emészthető burgonya finoman kényezteti
kutyáját - és természetesen gluténmentes. A tengeri hal
egyedi és különleges fehérje forrás - mérsékelt fehérje- és
energiatartalommal - ennek köszönhetően ez a csodálatos
receptúra nem terheli az emésztést, és valamennyi fajtájú,
táplálékokra érzékeny kutya számára is kiválóan emészthető.
A Happy Dog Karibik bárány, baromfi, rizs, szója, és búza
nélkül készül, finomították természetes összetevők révén és
az egyedülálló Happy Dog Life Plus koncepció egészíti ki.
Értékes Omega-3 és 6 zsírsavakat tartalmaz, melyek fontosak
az egészséges bőr és a fényes szőrzethez, ezek teszik
teljessé a trópusi élvezetet.
1/4/12,5 kg
Összetétel: burgonyapehely (46%), mélytengeri halakból származó
halliszt (17,5%), banánliszt (10%), burgonya fehérje (7,5%),
baromfizsír, cukorrépa szelet, cellulóz, hidrolizált máj, almatörköly
(szárított) (1,2%), napraforgó olaj, nátrium-klorid, élesztő (szárított),
kálium-klorid, tengeri alga (szárított) (0,2%), lenmag (0,2%), élesztő
(kivonat), Yucca shidigera (0,05%), articsóka, pitypang, gyömbér,
nyírfalevél, csalán, zsálya, koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kamilla, gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia:
1655 kJ/100g

VDD A
TENGERT!

Kizárólag tanúsított,
fenntrtott halászatokból
használunk
halakat.

28

Ez a szuperprémium minőségű
teljes értékű szárazeledel
kimondottan ajánlott a
különleges igényekkel
rendelkező, érzékeny vagy
válogatós kutyák számára.
Az afrikai strucc húsa
különleges, ritka fehérjeforrás,
épp ezért ideális a táplálékérzékenységben szenvedő
kutyák számára.
A hús kivételes karakterét
a különleges íz, a sötétvörös
szín és a kiváló emészthetőség
adja. A burgonya nem
tartalmaz glutént, így a
gabona-intoleranciában
szenvedő állatoknak különösen ajánlott a fogyasztása.
A Supreme Africa egyedülálló
receptté ötvözi a strucchúst
és a burgonyát.
A valódi Omega 3 és 6 zsírsavak - melyek fontosak az
egészséges bőrhöz és a fényes
szőrzethez – teszik teljessé ezt
a kizálógos receptet.
1/4/12,5 kg
Összetétel: burgonyapehely
(48%), strucchús liszt (18%),
burgonya fehérje, napraforgó
olaj, cukorrépa szeletek,
hidrolizált máj, almatörköly
(szárított), repce olaj, tengeri
só, élesztő (kivonat)
Emészthető energia:
1600 kJ/100 g

Supreme Sensible Nutrition

Neuseeland

Irland

► Csökkentett zsírtartalom,
alacsony energiaigényű,
ivartalanított, valamint
idős kutyáknak
►Vörös bor szőlő törköllyel
► Báránnyal, lazaccal és
finomított olívaolajjal
► 	 Válogatott mediterrán
fűszernövényekkel

► Alkalmas allergia –
különösen bél- és
gyomorproblémák esetén
► Természetes
napraforgóolaj
► 21 % értékes
bárányhús,
21 % finom rizs
► Értékes kagylóhús

► Bőr- és szőrproblémás,
ill. allergiás kutyák
etetésére
► Értékes lazac- és
nyúlhús
► Burgonyával, zabbal
és árpával

Generációk óta a klasszikus
mediterrán konyha természetes
védelmet ad a modern civilizációs
betegségekkel, a szív- és keringési
problémákkal szemben. Különleges
jellemzője a zamatos földközitengeri fűszernövények,
a természetes olívaolaj, az
alacsony koleszterintartalmú
bárányhús, a lazac és a vörösbor
polifenol-szubsztancia felhasználása.
Kizárólag a Toscana tartalmazza
ezeket az értékes hozzávalókat.
A Happy Dog Supreme LifePlus
Koncepció® hatóanyagaival, természetes alapanyagokból különleges
recept alapján gyártott szuperprémium minőségű száraz eledel.
A speciális alapanyagokból, különleges gyártási eljárással készült
Toscana tökéletesen alkalmas a
speciális igényű, érzékeny kutyák
következetes táplálására. A csökkentett zsír- (7,5 %) és fehérjetartalomnak (22 %) köszönhetően
kielégíti alacsonyabb aktivitású
állatok szükségleteit is.

Ez a rendkívül ízletes szuperpremium eledel, a Neuseeland
21 % bárányhúst, 21 % rizst
és kiváló minőségű, értékes
új-zélandi kagylót tartalmaz.
Minden igényt kielégít, ideális
azoknak, akik valami különlegeset szeretnének, vagy válogatósak. Tökéletes táplálék
érzékenységben szenvedő
kutyáknak, különösen
kíméletes a gyomorhoz
és a belekhez.
A Neuseeland gondosan válogatott alapanyagokat tartalmaz,
speciálisan kialakított fehérjeés energia tartalom. A Happy
Dog Supreme LifePlus
koncepció, a természetes
napraforgó- és repce olaj –
értékes Omega 3 és 6 zsírsavakkal - teszik teljessé ezt az
exkluzív receptet.

A Happy Dog egyedülálló
lehetőséget kínál azoknak, akik
valamilyen különlegességre
vágynak vagy speciális diéta
alapján kell kutyájukat etetni.
Az Irland tiszta lazac- és
nyúlhús keverékből, árpából,
zabból és burgonyából készül.
A Happy Dog Supreme
LifePlus Koncepció® hatóanyagaival, régóta ismert
természetes alapanyagokból
gyártott szuperprémium
minőségű száraz eledel.
Különleges összetevőinek
(bárány-, szárnyas-, rizs-,
szója-, kukorica hozzáadása
nélkül), speciális gyártási
technológiájának és csökkentett
(21%) fehérjetartalmának
köszönhetően az Irland táp
tökéletesen megfelel az
érzékeny kutyák speciális
igényeinek.

1/4/12,5 kg
Összetétel: kukorica, bárányhús
liszt (13%), lazachús liszt (9%),
rizsliszt, baromfi húsliszt,
burgonyapehely, cukorrépa
szeletek, hidrolizált máj, baromfizsír, alma törköly (szárított)
(1,0%), napraforgó olaj, nátriumklorid, élesztő (szárított), káliumklorid, porított tojás, árpa
(erjesztett) (0,2%), tengeri alga
(szárított) (0,2%), lenmag (0,2%),
kagyló hús (szárított) (0,05%),
vörös borszőlő törköly, bodza
gyümölcs, articsóka, pitypang, téli
csombor, majoránna, gyömbér,
rozmaring, zsálya, kakukkfű,
nyírfalevél, csalán, ánizsmag,
bazsalikom, édeskömény, bodzavirág szirmok, levendula szirmok,
koriander, kamilla, gyöngyvessző,
édesgyökér, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,28%)
Emészthető energia: 1560kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Összetétel: bárányhúsliszt
(21%), rizsliszt (21%), kukorica,
kukoricaliszt, húsliszt,
baromfizsír, hidrolizált máj,
cukorrépa szeletek, almatörköly
(szárított) (1,2%), napraforgó
olaj (0,8%), nátrium klorid,
élesztő (szárított), kálium klorid,
porított tojás, repceolaj (0,2%),
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri
alga (szárított) (0,2%), lenmag
(0,15%), kagyló hús (szárított)
(0,05%), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyír levél, csalán,
zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér,
kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1635kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Összetétel: árpa, lazacliszt
(11%), nyúlhús liszt (10%),
teljes kiőrlésű zabpehely (10%),
burgonyaliszt (4,5%), baromfi
zsír, hidrolizált máj, dikalciumfoszfát, cukorrépa szeletek,
almatörköly (szárított) (1%),
nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium-klorid,
tojáspor, árpa (erjesztett)
(0,2%), tengeri alga (szárított)
(0,2%), lenmag (0,2%), kagyló
hús (szárított) (0,05%), Yucca
shidigera, articsóka, pitypang,
gyömbér, nyírfalevél, csalán,
zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér, kamilla,
gyöngyvesszo, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1620 kJ/100 g
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A tápok nem méretarányosak!

Toscana
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Kicsi, de lenyugz
oMinden benne van, amire
egy kistestu fajtnak
szksge
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Nagyszerű kistestű kutyáknak
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Csak
egyetlen
fehérjeforrás!

edition

Gabonamentes

my Little
Neuseeland

my Little Irland

my Little Africa

Lazac és nyúl Ideális szőrre és bőrre

Strucc & burgonya –
Afrikai strucc, mint
egyetlen állati fehérje
forrás

A my Little Neuseeland egy
rendkívül ízletes teljes értékű
szuperprémium eledel, mely
21% bárányhúst, 21% rizst
tartalmaz és újzélandi zöldhúsú
kagylóval készül. Ezek az extra
kicsi krokettek ideálisak minden olyan kis ínyenc számára,
akik a különlegeset keresik,
vagy válogatósak.
Kiváló különleges igényű-,
és érzékeny emésztésű
kistestű fajták számára.

A Happy Dog egyedülálló
terméke minden kis ínyenc
számára, akik valami
különlegeset keresnek, vagy
válogatósak. A my Little Irland
egy rendkívül ízletes teljes
értékű szuperprémium eledel,
mely igazi lazacból, finom
nyúlhúsból készült, és könnyen
emészthető zabot és bugonyát
tartalmaz. Ideális eledel
különleges igényű, érzékeny,
kistestű kutyáknak (mert nem
tartalmaz bárány- vagy baromfi
húst, rizst, szóját vagy búzát).

My Little Africa egy rendkívül
ízletes, teljes értékű szuperprémium eledel, ideális
minden igényes kis
ínyencnek, akik valami
különlegeset keresnek, vagy
válogatósak. Különösen
alkalmas speciális igényű
kistestű, ételérzékeny
kutyáknak. A my Little Africa
egyedülálló receptje egyesíti
a magas minőségű fehérjeforrást, a strucchúst és a
gluténmentes burgonyát.

700 g/2,5 kg

700 g/2,5 kg

700 g/2,5 kg

Összetétel: bárányhúsliszt (21%),
rizsliszt (21%), kukorica, kukoricaliszt, tepertő, baromfizsír, hidrolizált máj, cukorrépa-szeletek,
almatörköly (szárított) (0,9%),
napraforgóolaj (0,8%) , nátriumklorid, élesztő (szárított), káliumklorid, tojáspor, repce olaj (0,2%),
árpa (erjesztett) (0,2%), tengeri
alga (szárított) (0,2%), lenmag
(0,15%), kagylóhús (szárított)
(0,05%), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyírfalevél, csalán,
zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér, kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma.
(összes gyógynövény: 0,14%)
Emészthető energia: 1635 kJ/100 g

Összetétel: árpa, lazachús liszt
(12%), nyúlhús liszt (11%), teljes
kiőrlésű zabliszt (10%), baromfi
zsír, burgonya liszt (4,5%), hidrolizált máj, dikalcium-foszfát,
cukorrépa szeletek, almatörköly
(szárított) (1%), nátrium-klorid,
élesztő (szárított), kálium-klorid,
tojáspor, árpa (erjesztett) (0,2%),
tengeri alga (szárított) (0,2%),
lenmag (0,2%), kagylóhús
(szárított) (0,05% ), yucca shidigera,
articsóka, pitypang, gyömbér,
nyírfalevél, csalán, zsálya,
koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kamilla, gyöngyvessző,
medvehagyma.
(összes gyógynövény: 0,14%)
Emészthető energia: 1660 kJ/100 g

Összetétel: burgonyapehely (43%),
strucc húsliszt (18%), burgonya
fehérje, baromfizsír, napraforgóolaj, hidrolizált máj,
cukorrépa szeletek, almatörköly
(szárított), repceolaj, tengeri só,
élesztő (kivonat)
Emészthető energia: 1650 kJ/100 g

Bárány & Rizs –
Különösen gyomor- és
bél barát
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Ajándékozz jövőt

SOS Gyermek Falu Program

Adj ajndkba jv
t
minden egyes
vsrlssal!

A Happy Dog fix összeget
adományoz (például 1,30 €-t
minden 12.5 kg után) a Ruanda
fővárosában, Kigaliban
található SOS Gyermek
Falunak, minden eladott „Africa”
táp után. Köszönet az eddigi
segítségért, 200.000 €-t
gyűjtöttünk össze! Nagyon
szépen köszönjük!
Többet megtudhat a programról:
www.happydog.de

Jövőt Afrikának!
Több, mint

200.000 €
adomány!

Két étkezés között: Happy Dog Supreme Snacks

Egszsges s finom rgcslnival
Ropogós jutalomfalat minden fajtának,
minden életszakaszban

► Jól emészthető
► Életenergiát adó algával
► Alacsony kalóriatartalom
csak 4 % zsírral,
gluténmentes rizs és
burgonya

100 g
Összetétel: rizsliszt, burgonya
pehely, baromfihúsliszt, cellulóz,
húsliszt, lazacliszt, bárányhúsliszt,
halliszt, burgonya fehérje,
hidrolizált máj, cukorrépa szeletek,
baromfizsír, almatörköly (szárított)
(0,7%), nátrium-klorid, élesztő
(szárított), kálium-klorid,
tengeri alga (szárított) (0,2%),
lenmag (0,2%), articsóka, pitypang,
gyömbér, nyírfalevél, csalán,
zsálya, koriander, rozmaring,
kakukkfű, édesgyökér, kamilla,
gyöngyvessző, medvehagyma,
(gyógynövény összesen: 0,14%)
Emészthető energia: 1515 kJ/100 g

aktív kutyáknak 30 %
fehérjével és 9 % zsírral

100 g
Összetétel: baromfihús liszt
(12%), kukorica, kukoricaliszt,
rizs liszt, húsliszt, bárányhúsliszt,
halliszt, hemoglobin (szárított),
hidrolizált máj, baromfi zsiradék,
cukorrépa szeletek, almatörköly
(szárított) (0,7%), spirulina alga
(0,5%), porított tojás, nátrium-klorid,
élesztő (szárított), kálium-klorid,
árpa (erjesztett) (0,25%), tengeri
alga (szárított) (0,2%), lenmag
(0,2%), kagyló hús (szárított) (0,1%),
articsóka, pitypang, gyömbér,
nyírfalevél, csalán, zsálya,
koriander, rozmaring, kakukkfű,
édesgyökér, kamilla, gyöngyvessző, medvehagyma.
(gyógynövények összesen: 0,19%)
Emészthető energia: 1600 kJ/100 g

mediterrán
gyógynövényekkel
és bodzával

100 g
Összetétel: kukorica, baromfihús
liszt, húsliszt, rizsliszt, bárány
húsliszt, halliszt, cukorrépa szeletek,
baromfizsír, hidrolizált máj, alma
törköly (szárított) (1,2%), spenót
(szárított) (1,0%), napraforgó olaj
(0,8%), porított tojás, nátrium-klorid,
élesztő (szárított), kálium-klorid, árpa
(erjesztett) (0,25%), repceolaj
(0,2%), tengeri alga (szárított) (0,2%),
lenmag (0,2%), vörös bor szőlő
törköly, bodza (0,05%), articsóka,
pitypang, téli csombor, majoránna,
gyömbér, rozmaring, zsálya, kakukkfű,
nyírfalevél, csalán, ánizs,
bazsalikom, édeskömény, bodzavirág szirmok, levendula szirmok,
koriander, kamilla, gyöngyvessző,
édesgyökér, medvehagyma
(gyógynövények összesen: 0,24%)
Emészthető energia: 1610 kJ/100 g
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Krltekintoen meg kell
vizsglni, hogy mire van
szksge egy kutynak.
Fiatal, reg, aktv, rzkeny?
n azt mondom, hogy
minden kutya szmra
ltezik tkletes tp, s
nlunk meg is tallja!
ernst kugelmann, a happy dog
termelési felelőse
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NaturCroq

Egszsges,
min
sgi Happy
Dog minden
nap
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NaturCroq

A Happy Dog NaturCroq-al kiegyensúlyozott
táplálást biztosít kutyájának, jó ár-érték arány
mellett. Ebben a termékcsaládban a kutyák
életének minden szakaszához, megtaláljuk a
megfelelő tápot, a születésüktől idős korukig.
Az alapja ennek a finom „házi kosztnak“ a főként hazai eredetű
búza, marha- és szárnyashús. Természetesen kutyánknak más
összetevőkre is szüksége van az optimális értendjéhez.
Ezért tápjaink megfelelő mennyiségben tartalmaznak egészséges, természetes hazai növényeket és fűszereket, mint például
a napraforgómag, a zöld zab, a zsázsa és a petrezselyem.
Ez kielégíti kutyája természetes szükségleteit.

Etessen bizalommal,
Happy Dog garanciával:
• 100 %-ban mentes a
mesterséges színezékektől,
aromáktól és
tartósítószerektől
• 100 %-ban mentes a
szójától és a
kukoricagluténtól
• az alapanyagok akár
80 %-a hazai termelőktől
származik
• rendszeres, szigorú
minőségi ellenőrzések
• a kutyák könnyen
elfogadják és
nagyon jól
emészthető
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NaturCroq
Welpen

Rind & Reis

Lamm & Reis

(Klyk)

(Marha & Rizs)

(Brny & Rizs)

►M
 inden fajta
kölyökkutya
számára, 4 hetes
kortól (29/14)
► Kiegyensúlyozott
tápanyagellátás

► 	 Normál 			
energiaszükségletű
felnőtt kutyák
számára

► Normál 			
energiaszükségletű
felnőtt kutyák
számára
► Érzékeny
kutyáknak is

A NaturCroq
Welpen
kiegyensúlyozott
és könnyen emészthető
teljes értékű eledel
kölyökkutyák számára
4 hetes kortól.
Az értékes állati eredetű
fehérje, a teljes mértékben
ellenőrzött hazai gabona,
az összes szükséges ásványi
anyag, vitamin és nyomelem
az egészséges növekedés
legjobb feltételeit kínálják.

A NaturCroq
Rind & Reis
könnyen
emészthető teljes
értékű, prémium eledel,
ideális bármilyen fajtájú,
átlagos energiaigényű
felnőtt kutya számára.
Ez a ropogós és ízletes
krokett kiváló minőségű
összetevőket tartalmaz,
mint marha, rizs, egészséges,
teljes kiörlésű gabona,
tápláló gyógynövények, és
minden fontos vitamin
és ásványi anyag, melyek
szükségesek a kutyák
kiegyensúlyozott
táplálásához.

A táplálékérzékeny kutyák
báránnyal és
rizzsel történő takarmányozása már bizonyítottan bevált!
A NaturCroq Lamm & Reis
kiegyensúlyozott, könnyen
emészthető, teljes értékű
eledel kiváló minőségű
báránnyal, könnyen emészthető
rizzsel és a napraforgó- és
repce olajokból származó
tápláló Omega 3 és 6 zsírsavakkal, melyek fontosak az
egészséges´bőrhöz és a fényes
szőrzethez. A NaturCroq
Lamm & Reis kiválóan alkalmas minden érzékeny gyomrú,
normál energia- és fehérje
szükségletű kutya számára.

1/4/15 kg

1/4/15 kg

1/4/15 kg

Összetétel: baromfihús liszt,
búzaliszt, kukoricaliszt, tepertő,
rizsliszt, teljes kiőrlésű kukorica,
baromfizsír, marhafaggyú,
halliszt, hidrolizált máj,
cukorrépa szelet, húsliszt,
almatörköly (szárított) (0,8%),
élesztő (szárított), maláta
csíra, nátrium-klorid, zöld
zab (szárított), napraforgó
(szárított), zsázsa (szárított),
petrezselyem (szárított),
(gyógynövények összesen: 0,3%).
Emészthető energia:
1670 kJ/100 g

Összetétel: húsliszt (12%,
melyből marhahúsliszt 70%),
teljes kiőrlésű búza, teljes
kiőrlésű kukorica, búzaliszt,
teljes kiőrlésű árpa, rizsliszt
(7%), kukoricaliszt, baromfizsír,
marhafaggyú, baromfihús liszt,
halliszt, hemoglobin (szárított),
hidrolizált máj, cukorrépa
szeletek, almatörköly (szárított)
(0,8%), élesztő (szárított),
malátacsíra, nátrium-klorid,
zöld zab (szárított), napraforgó
(szárított), zsázsa (szárított),
petrezselyem (szárított)
(gyógynövények összesen: 0,3%)
Emészthető energia: 1550 kJ/100 g

Összetétel: baromfihús liszt,
teljes kiőrlésű búza, teljes
kiőrlésű kukorica, búzaliszt,
kukoricaliszt, teljes kiörlésű
árpa, bárány húsliszt (7%),
rizsliszt (7%), halliszt, baromfizsír, marhazsír, hidrolizált
máj, cukorrépa szeletek,
napraforgó olaj (0,8%), almatörköly (szárított) (0,8%), élesztő
(szárított), maláta csíra,
repceolaj (0,2%), nátrium-klorid,
zöld zab (szárított), napraforgó
(szárított), zsázsa (szárított),
petrezselyem (szárított),
(gyógynövények összesen: 0,3%)
Emészthető energia: 1535 kJ/100 g
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NaturCroq

xxl

active

► Normál energia-		
szükségletű felnőtt
kutyák számára
► Változatos
krokett mix

► Felnőtt nagytestű- és
óriás fajták számára
► Extra nagy falatok
► 	 Adaptált fehérje-,
és energiatartalom

► Nagy energia-		
szükségletű,
felnőtt kutyák
számára
► 	 Agilityhez,
sporthoz, játékhoz,
és minden 		
munkakutyának

A könnyen
emészthető,
teljes értékű,
prémium eledel,
a NaturCroq Balance
ideális minden, normál
energiaszükségletű
felnőtt kutya számára.
Az egyedi krokett-mix
egészen különleges ízélményt
kínál! A túró, a spenót és a
speciális élesztőkivonat
pozitív hatással van az
emésztésre és a
bélműködésre.
Ennek eredményeképpen
a NaturCroq Balance
megfelel érzékeny
kutyák táplálására is.

A jól emészthető, teljes
értékű,
prémium eledel,
a NaturCroq XXL
kifejezetten a nagytestű
fajták számára lett
kifejlesztve. Az ő energiaigényük jelentősen eltér a
kistestű fajtákétól.
Ezért a NaturCroq XXL
nagyon különleges összetételű
tápanyagokat tartalmaz,
mérsékelt fehérjetartalommal és módosított zsírtartalommal. Az extra nagy
méretű krokettek tartalmazzák
az összes fontos vitamint
és ásványi anagot, mely a
kiegyensúlyozott tápláláshoz
szükséges.

A könnyen
emészthető,
teljes értékű,
prémium NaturCroq
Active ideális minden magas
energiaszükségletű felnőtt
kutyának. Az ízletes krokettek
baromfiból és halból származó
magas minőségű fehérjét
tartalmaznak. Kombinálva a
napraforgó- és repeceolajból
származó értékes Omega 3 és 6
zsírsavakkal, a NaturCroq Active
gyorsan hozzáférhető
energiaforrást biztosít
agilityhez, sporthoz
és játékhoz - a szervezet
megterhelése nélkül.

1/4/15 kg

15 kg

15 kg

Összetétel: Baromfihúsliszt,
teljes kiőrlésű búza, búzaliszt,
teljes kiőrlésű kukorica,
kukoricaliszt, rizsliszt, zabliszt,
teljes kiőrlésű árpa, húsliszt,
halliszt, baromfi zsír, marhafaggyú, cukorrépa melasz,
máj-hidrolizátum, almatörköly
(szárított) (0,8%), nátrium-klorid,
túró (szárított, 0,3%), sárgarépa
(szárított, 0,1%), élesztő (0,1%),
spenót (szárított, 0,08%),
lucerna (szárított, 0,08%)
Emészthető energia: 1565 kJ/100 g

Összetétel: baromfihúsliszt,
teljes kiőrlésű búza, búzaliszt,
teljes kiörlésű kukorica, kukoricaliszt, teljes kiörlésű árpa,
baromfizsír, marhazsír,
halliszt, húsliszt, cukorrépa
szeletek, hidrolizált máj,
hemoglobin (szárított),
almatörköly (szárított) (0,8%),
élesztő (szárított), maláta
csíra, nátrium-klorid, zöld
zab (szárított), napraforgó
(szárított), zsázsa (szárított),
petrezselyem (szárított),
(gyógynövények összesen: 0,3%)
Emészthető energia: 1570 kJ/100 g

Összetétel: baromfihúsliszt,
teljes kiőrlésű búza, búzaliszt,
kukoricaliszt, baromfizsír,
teljes kiőrlésű kukorica, teljes
kiőrlésű árpa, marhazsír,
tepertő, hemoglobin (szárított),
húsliszt, halliszt (1,5%), hidrolizált máj, cukorrépa szeletek,
napraforgóolaj (0,8%), almatörköly (szárított) (0,8%), élesztő
(szárított), maláta csíra, repceolaj
(0,2%), nátrium-klorid, zöld zab
(szárított), napraforgó (szárított),
zsázsa (szárított), petrezselyem
(szárított), kagylóhús (szárított),
(gyógynövények összesen: 0,3%)
Emészthető energia: 1700 kJ/100 g
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A tápok nem méretarányosak!

BALANCE
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Itt lek a szomszdsgban.
A betakartott termnyeimet
a Happy Dog eledelekhez
szlltom be, gy biztos
lehet benne, hogy a
tpokban kivl minosg
u
alapanyagok vannak.
johann brem,
gazda wehringenben
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NaturCroq
SENIOR
► Minden idős kutyának
► Csökkentett fehérje-,
nátrium- és
foszfortartalom
► 	 Stabil C-vitamin
tartalom

SNACKS
A ropogósra sült Naturcroq Prémium Snacks
ideális kiegészítő eledelek kedvenc háziállata
számára. Akár egy finom jutalom az étkezések
között, vagy természetes módja a fogak
tisztántartásának – kényeztesse kutyáját ezzel
a finom rágcsálnivalóval. Ez az egészséges
jutalomfalat hazai, kiváló minőségű alapanyagokból
készül, és nagyon könnyen emészthető.
Egy igazán ízletes jutalomfalat kutyájának!

MINI Snack

Truthahn

(pulyka)

► Extra kicsi snack
► Ideális minden
fajta kistestű kutya
számára

A könnyen
emészthető,
teljes értékű,
prémium minőségű
NaturCroq Senior kifejezetten alkalmas az idős
kutyák különleges igényeinek
kielégítésére. A nagytestű
kutyák gyorsabban öregszenek, mint a kisebb fajták.
Azonban minden idős állatnak különösen jó minőségű,
könnyen emészthető
nyersanyagokra és nagyobb
mennyiségű rostra van
szüksége. A belső szervek
kímélése érdekében a
NaturCroq Senior-nak
csökentett fehérje, nátrium és
foszfor tartalma van. További
plusz: Ez a rendkívül ízletes
prémium eledel extra C
vitamint tartalmaz (25mg/kg).

A tápok nem méretarányosak!

4/15 kg
Összetétel: baromfihúsliszt,
teljes kiőrlésű búza, búzaliszt,
teljes kiőrlésű árpa, teljes
kiőrlésű kukorica, kukoricaliszt,
rizsliszt, halliszt, cukorrépa
szeletek, baromfizsír, marhazsír,
hidrolizált máj, almatörköly
(szárított) (0,8%), élesztő
(szárított), maláta csíra,
nátrium-klorid, zöld zab
(szárított), napraforgó
(szárított), zsázsa (szárított),
petrezselyem (szárított),
(gyógynövények összesen: 0,3%)
Emészthető energia:
1525 kJ/100 g
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350 g
Összetétel:
búzaliszt, pulykahús
liszt (7%), repceolaj,
dikalcium-foszfát.
Emészthető energia:
1480 kJ/100 g

Snack

lamm & reis
(brny & rizs)

► Nagyon könnyen emészthető
► Érzékeny kutyák számára is
350 g
Összetétel:
búzaliszt, rizsliszt (15%),
bárányhús liszt (7%), repceolaj,
dikalcium-foszfát
Emészthető energia:
1475kJ/100 g

Snack Rind & Dinkel
(Marha & Tnklybza)

► Ízletes jutalomfalat
► Magas minőségű,
hazai összetevőkből
készül

350 g
Összetétel:
búzaliszt, teljes kiőrlésű
tönkölybúzaliszt (15%),
marhahúsliszt (7%), repceolaj,
dikalcium-foszfát
Emészthető energia:
1490 kJ/100 g

NaturCroq
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Pelyhek

A tkletes kiegszts
A két féle Happy Dog pehely tökéletesen illeszkedik az egészséges táplálkozáshoz,
az Ön igényei szerint. A Happy Dog teljes kiörlésű pelyhe a Classic Flakes teljes
értékű eledel, mely baromfihúsból készül, és tartalmaz mindent, amire a
kutyának szüksége van – minden további kiegészítés nélkül. Hússal történő
keverés esetén, a Happy Dog FlockenMixer gabonapelyhet ajánljuk. A húst, mint
fehérjeforrást kiegészíti ez a növényi alapú, könnyen emészthető eledel, mely
tápanyagokban és rostokban gazdag.

Flockenvollkost

Flockenmixer

(Tpll pelyhek)

(Gabonapehely mix)

► Teljes értékű eledel, kimondottan
érzékeny kutyáknak
► Könnyen emészthető, finom
pelyhes formában és értékes állati
fehérjével
► Pépként kölyökkutyák etetésére
is alkalmas, 4 hete kortól

► Kiegészítő eledel hússal
történő etetéshez
► 5 féle gabonával, zöldségekkel
és mediterrán gyógynövényekkel
► Értékes vitaminokkal és
ásványi anygokkal

Ez a rendkívül jól emészthető és tápláló, teljes
értékű prémium eledel tökéletesen alkalmas
különösen érzékeny kutyáknak, valamint
pép formájában kölyökkutyák táplálására
4 hetes kortól. A Happy Dog FlockenVollkost
a kiváló minőségű állati fehérjék és zsírok
megfelelő aránya mellett speciális, finom
pelyhek formájában teljesen feldolgozott
szénhidrátot tartalmaz, mely kiváló minőségű
kukoricából készül. Ezt az eledelt mindig
langyos vízbe kell keverni.

A hús értékes, de nem teljes értékű!
A kutyák egészséges és kiegyensúlyozott
táplálásához hozzátartozik a tápanyagokban
és rostban gazdag, könnyen emészthető
növényi táplálék is. Happy Dog FlockenMixer
ideális kiegészítő pehely hússal történő etetéshez.
Jól emészthető, finom, teljes kiőrlésű pelyheket,
zöldségeket és gyógynövényeket tartalmaz,
kiegészítve minden szükséges vitaminnal és
ásványi anyaggal a teljes értékű táplálás érdekében. Minden húsétel tökéletes kiegészítője.

1/3/10 kg

1/3/10 kg

Összetétel: kukoricaliszt, húsliszt, búzaliszt, búza,
baromfizsír, húsliszt, dikalcium foszfát, szárított
répa, pelyhesített borsó, baromfi húsliszt, kalciumkarbonát, marhafaggyú, hemoglobin (szárított),
halliszt, hidrolizált máj, nátrium-klorid, cukorrépa
szeletek, törköly, bodza (szárított), szőlőtörköly,
téli csombor, majoránna, ánizs, bazsalikom,
édeskömény, bodzavirág szirmok, levendula
szirmok, rozmaring, zsálya, kakukkfű
(Gyógynövények összesen: 0,1%).
Emészthető energia: 1630 kJ/100 g

Összetétel: teljes kiőrlésű kukorica pehely,
kukoricaliszt, teljes kiőrlésű búzapehely, teljes
kiörlésű zabpehely, pelyhesített borsó (6%),
dikalcium-foszfát, szárított sárgarépa (2%),
kalcium-karbonát, köles (puffasztott), rizsliszt
(extrudált), nátrium-klorid, bodza (szárított),
szőlőtörköly, téli csombor, majoránna, ánizs,
bazsalikom, édeskömény, bodzavirág szirmok,
levendula szirmok, rozmaring, zsálya, kakukkfű,
(Gyógynövények összesen: 0,15%).
Emészthető energia: 1365 kJ/100 g
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Színhús konzervek

Konzervek

Ers
 alap a vitalitsrt: 100 % hs
A Happy Dog 100 % hús konzervjei - vad, bivaly, pulyka, bárány és marha csak egyetlen fehérjeforrást tartalmaznak! Ezért ezek az egy fehérjés konzervek
különösen alkalmasak allergiás és táplálékérzékeny kutyák táplálására is.
Minden 100 % színhúskonzerv kizárólag hazai,
friss vágású húsból készül.
A Happy Dog ideális kombinációt kínál, a 100 % színhúskonzerveket
keverje a Happy Dog FlockenMixer-el.

RIND PUR

LAMM PUR

100% marha

100% bárány

(MARHA)

(BRNY)

Teljes
értékű eledel
Egyetlen
Fehérje

BFFEL PUR

WILD PUR

TRUTHAHN PUR

100% bivaly

100% vad

100% pulyka

(BIVALY)

(VAD)

(PULYKA)

Minden fajta 200g, 400g, 800g kiszerelésben

Ajánlatunk:
Használja a Happy Dog
Gyógynövény keverékét
értékes kiegészítésként
a hússal való etetés mellé
(lásd: 45. oldal)
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DITA
VESE-, MJ-, SZVDITA � Sano N
► Teljes értékű diétás
táp krónikus vese-,
máj- és szívbetegség
esetén
► Csökkentett fehérje,
nátrium és foszfor
tartalommal

A vese- és májbetegségek
esetén a szervek elveszítik
méregtelenítő képességüket.
A megfelelő táplálkozással
elkerülhető a további
egészségkárosodás.
A Sano-Croq N csökkentett
foszfortartalommal és
megfelelő kálcium- foszfor
aránnyal rendelkezik.
A csökkentett mennyiségű,
jó minőségű fehérje- és az
alacsony nátriumtartalom
ideális a szívbeteg állatoknak is.
1/7,5 kg
Összetétel: kukorica, rizsliszt,
burgonyaliszt, marhafaggyú,
baromfizsír, húsliszt, húsliszt,
répa´szeletek, tojáspor, hidrolizált
máj, napraforgó olaj, maláta csíra,
élesztő (szárított), sárgarépa liszt,
lucerna liszt, repceolaj,
nátrium-klorid


TREND- S TPLLKKIEGSZTK
Arthrofit

Haar Spezial

► Nagytestű és aktív 		
kutyáknak
► Tenyésztett új-zélandi
zöldajkú
kagylóval, magas 		
glükóz-aminoglikán
(GAG) tartalommal

► Az egészséges 		
szőrnövekedéshez
► Szőrváltás 		
elősegítéséhez
► Egyedülálló hatóanyagösszetétel

Az Artho-Fit tenyésztett
új-zélandi zöldajkú kagylót
tartalmaz, amelyet saját
hazájában, teljesen érett
állapotban gyűjtenek be, és
amely nagy mennyiségben,
a szervezet számára könnyen
hozzáférhető formában
tartalmaz glükózaminoglikánokat. Ez a fehérjéből és
cukorból álló anyag fontos
építőeleme az izületnek, és
jelentős mértékben hozzájárul
az izületek terhelhetőségéhez.
Javaslat: kb. 60 napig, az
étkezésekhez, megfelelő
mértékben adagolva.
Krónikus megbetegedéseknél
2-3 naponta, hosszú időszakon
keresztül adható.

A bőr- és a szőrzet problémáit
gyakran a fontos tápanyagok,
például vitaminok
(pl. E-vitamin, B-komplex,
biotin), telítetlen zsírsavak
(Omega-3 és -6) és nyomelemek (cink, szelén, jód) hiánya
okozza. A Haar Spezial
egyedülálló hatóanyagkombinációt tartalmaz az
ellenálló, tiszta bőr képzéséhez,
az egészséges szőrnövekedés
és a szőrváltás elősegítéséhez.

1000 g
Analitikai összetevők:
nyersfehérje 14,5%, nyerszsír
5,9%, nyersrost 6,7%, nyershamu
8,4%, kalcium 1,4%, foszfor
0,8%, nátrium 0,5 , magnézium
0,3%, omega-3 zsírsavak 1,6%
Adalékok / kg:
Vitaminok / kg: E-vitamin 1200 mg,
C-vitamin 1200 mg, biotin 1.000
mcg, nyomelemek / kg: réz
84 mg, mangán 230 mg, cink
1500 mg, szelén 1 mg, Amino
savak / kg: DL-metionin 2500 mg

1000 g
Analitikai összetevők:
nyersfehérje 21,9%, nyerszsír
7,3%, nyersrost 5,7%, nyershamu
10,5%, kalcium 1,2%, foszfor
0,9%-os, kálium 0,6%, nátrium
0,3%, magnézium 0,2%, omega-3
zsírsav 1,0%.
Adalékok / kg:
Vitaminok / kg: E-vitamin 2000 mg,
B1-vitamin 80 mg, B2-vitamin 120
mg, B6-vitamin 80 mg, B12-vitamin
250 mcg, biotin 1.000.000 mcg,
niacin 250 mg, pantoténsav 200
mg, kolin-klorid 3.000 mg,
Nyomelemek / kg: jód 8 mg,
szelén 4 mg, cink 2000 mg

Diétás tanácsaink
A tüneteknek megfelelően
az anyagcsere rendellenességgel-, vagy megbetegedéssel
rendelkező kutyák diétás
táplálása fontos és nélkülözhetetlen a terápia során.
Például: A vese és máj
megbetegedése relatív
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gyakori a kutyáknál, a szervek
működésének romlása esetén az
életminőség is romlik.
Ezt diétás étrend, mint pl. a Sano
N alkalmazásával sikeresen lehet
kezelni. Az akut megbetegedéseknél gyakran csak mértéktartó diétára van szükség.

A krónikus betegségeknél a
diétás eledeleket folyamatosan,
terápiaként kell használni.
A korai diagnózishoz
minden évben, idősebb
kutyáknál félévente van
szükség ellenőrzésre.

Kiegészítők & diétás tápok

multivitamin
mineral
► Minden szükséges
vitaminnal és ásványi
anyaggal
► Megnövekedett
vitaminszükséglet
esetén
► A húsadagok célzott
kiegészítéséhez

A Multivitamin Mineral a
húsadagok célzott kiegészítésére
szolgál. Tartalmazza az összes
szükséges vitamint, ásványi
anyagot és létfontosságú
nyomelemet.
Alkalmazható megnövekedett
vitaminszükséglet pl.
vemhesség, szoptatás és magas
aktivitás esetén
1000 g
Analitikai összetevők:
nyersfehérje 10,4%,
nyerszsír 5,0%, nyersrost 3,4%,
nyershamu 28,3%, kalcium 7,9%,
foszfor 3,4%, magnézium 0,5%,
nátrium 0,5%-os, kálium 0,4%.
Adalékok / kg:
Vitaminok / kg:
A-vitamin 600.000 I.U.,
D3-vitamin 65.000 I.U.,
vitamin E 3000 mg,
B1-vitamin, 400 mg,
B2-vitamin, 350 mg,
B6-vitamin, 200 mg,
B12-vitamin 1400 mcg,
vitamin C 500 mg,
biotin 7.400 mcg,
folsav sav 180 mg, 1300 mg niacin,
pantoténsav 700 mg,
a kolin klorid 1.650 mg,
Nyomelemek / kg: vas 700 mg,
jód 8 mg, kobalt 2 mg,
réz 35 mg, mangán160 mg,
szelén 0,5 mg, cink 250 mg

Krutermixer
(Gygynvny keverk)

► A (friss) hús ideális
kiegészítője a napi 		
étrendben
► Telítetlen zsírsavak a
bőrnek és a szőrzetnek,
az immunrendszer
megerősítésére és a
sejt károsodás 		
megelőzésére

A Happy Dog Krauter Mixer
a napi étrendben a (friss) hús
ideális kiegészítője. Rengeteg
minőségi gyógynövényt
tartalmaz, melyet óvatosan
szárítunk, hogy a legjobb
hatást érjük el az anyagcserében. A Happy Dog
Krauter Mixer tartalmaz
másodlagos növényi
származékokat és
eszenciális, telítetlen zsírsavakat is. Ezek értékes
építőelemei a bőrnek és
a szőrzetnek, valamint
pozitív hatással van az
immunrendszerre
és segít megelőzni a
sejtkárosodást.
1000 g
Analitikai összetevők:
nyersfehérje 12,2%,
nyerszsír 9,9%,
nyersrost 13,6%,
nyershamu 6,4%,
kalcium 0,8%, foszfor 0,3%,
magnézium 0,3%,
nátrium 0,2%, kálium 1,2%,
omega-3 zsírsav 4,0%,
omega-6 zsírsav 1,0%

power plus
► Az optimális
izomnövekedéshez
célzottan
adagolt fehérje
► Azonnali regeneráció
a bontott
szénhidrátoknak 		
köszönhetően
► Célzott aminosavkiegészítés a nagyobb
teljesítőképességhez

Power Plus-t speciálisan a sportkutyák számára fejlesztették ki.
Tartalmaz tojás, szárnyas és máj
alapú fehérjét, szárított tejsavót,
amelyek tökéletesen hozzájárulnak az izomzat gyors
növekedéséhez.
A részben hidrolizált szénhidrátok a sportoláshoz
biztosítják a gyors energiafelszabadulást. Telítetlen olajok,
fontos vitaminok, ásványi
anyagok és speciális kínai
fűszernövények keverékével
gazdagítva különleges kiegészítő
tápszer a sportolás és a
munkavégzés utáni
regeneráló tápláláshoz.

900 g/1800 g
Analitikai összetevők:
nyersfehérje 23,0%,
nyerszsír 23,0%, nyersrost 3,0%,
nyershamu 6,0%, kalcium 1,3%,
foszfor 1,0%, nátrium 0,1%.
Adalékok / kg:
A-vitamin 850 IU
D3-vitamin 850 I. U.,
az E-vitamin (alfa-tokoferol
acetát) 200 mg, 20 mg B1-vitamin,
2-vitamin 50 mg,
B6-vitamin 15 mg, folsav 4 mg,
500 mg niacin,
B12-vitamin 40 mcg,
Nyomelemek / kg:
vas (vas (II)-szulfát) 100 mg,
réz (réz (II)-szulfát) 20 mg,
cink-(cink-oxid) 80 mg
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Light Snack

Mini 29 Baby + Junior
Medium Baby 28
Medium Junior 25
Maxi Baby 29
Maxi Junior 23
Adult Mini
Adult Medium
Adult Maxi
Adult Sport
Adult Light
Senior
Sensible Irland
Sensible Neuseeland
Sensible Toscana
Sensible Africa
Sensible Karibik
My Little Irland
My Little Neuseeland
My Little Africa
Fitness Snack
Verwöhn Snack

Baby Milk Probiotic

Supreme
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Diéta

Rind Pur (100% Marha)
Lamm Pur (100% Bárány)
Truthahn Pur (100% Pulyka)
Büffel Pur (100% Bivaly)
Wild Pur (100% Vad)

Színhús konzervek

FlockenMixer

FlockenVollkost

Pelyhek

Snack Rind & Dinkel (Marha & Tönkölybúza)

NaturCroq Welpen (Kölyök)
NaturCroq Rind & Reis (Marha & Rizs)
NaturCroq Lamm & Reis (Bárány & Rizs)
NaturCroq Balance
NaturCroq XXL
NaturCroq Active
NaturCroq Senior
Mini Snack Truthan (Pulyka)
Snack Lamm & Reis (Bárány & Rizs)

NaturCroq
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Fenntartjuk a jogot a kisebb változtatásokra és módosításokra.
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Minsgi Garancia

L

A Happy Dog a rendkívül kiváló
minőségű „Made in Germany”
állateledelt képviseli.
Mint hagyományokat őrző
családi vállalkozás, személyes
felelősséget vállalunk a
termékeinkért.
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