
 
SCIENCE PLAN ADULT MEDIUM BREED  

hrană pentru câini cu ton și orez 12 kg (Cod 604280) 
 
 

Hrana pentru câini HILL'S SCIENCE PLAN Adult cu ton şi orez este special formulată pentru a le 
oferi câinilor adulți necesarul de energie. Conține ingrediente de înaltă calitate, uşor de digerat. 

• Omega-6 şi vitamina E pentru piele şi blană 

• Proteine de înaltă calitate pentru masa musculară 

• Ingrediente şi fibre uşor de digerat pentru o digestie sănătoasă 

Recomandat pentru: 

Câini adulţi 1 - 6 ani. 

Nu este recomandat pentru: 

Căţei, căţele gestante, lactante sau câini maturi. În timpul perioadei de gestaţie sau lactație, 
căţelele trebuie să consume hrana HILL'S SCIENCE PLAN Puppy. 

Informații suplimentare: 

Nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment pe care îl 
petreceți împreună este special, ne străduim să vă oferim cât mai multe. Cu ingrediente 
sănătoase şi substanţe nutritive potrivite, HILL'S SCIENCE PLAN este pregătit pentru a-i oferi 
câinelui tău nutriţia de care are nevoie pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii. 

Pregătim hrana pentru animale cu ingrediente de cea mai bună calitate. Aceste ingrediente 
trebuie să respecte cerinţele noastre stricte privind puritatea şi conţinutul de nutrienţi, care 
depăşesc standardele din industrie. 

GHID DE HRĂNIRE 

SFATURI UTILE 

• Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi 
sigur, adresaţi-vă medicului veterinar. 

• Utilizaţi pentru prima dată acest tip de hrană? Amestecaţi cantităţi în creştere din hrana nouă 
cu cantităţi în scădere din hrana veche timp de 7 zile. 

• Asiguraţi-vă că apa proaspătă este întotdeauna disponibilă! 



• Nevoile nutriționale ale animalelor de companie se pot schimba odată cu vârsta. Cereţi sfatul 
medicului veterinar la fiecare control. 

• Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor. 

GHID DE HRĂNIRE MIXT 

Greutate corporală(kg) Conserve 370 g Grame hrană uscată 

2.5 1/2 + 10 

5 1/2 + 50 

10 1 + 70 

20 1 + 185 

30 2 + 190 

40 2 + 280 

50 + 2 + 8 per kg 

 

 

 



Ghid de hrănire 

Greutate corporală(kg) Grame hrană uscată 

2.5 50 - 70 

5 85 - 115 

7.5 115 - 160 

10 140 - 195 

20 240 - 330 

30 325 - 450 

40 405 - 555 

50 475 - 655 

60 + 11 per kg 

 

 

 



INGREDIENTE 

COMPOZIŢIE: porumb, brizură de orez, fãinã de soia, grãsimi de origine animală, făină din carne 
de ton, făină din carne de pui şi curcan, fãinã de gluten de porumb, hidrolizat, ulei vegetal, 
seminţe de in, substanţe minerale. 

MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL 

Nutrient Substanță uscată1 
% 

Proteine 24.0 

Grăsimi 15.4 

Fibre 1.6 

Carbohidrați (extract liber de nitrogen) 54.3 

Calciu 0.72 

Sodiu 0.24 

Potasiu 0.71 

Magneziu 0.121 



Vitamina C 110 ppm 

Vitamina E 677 IU/kg 

Acizi grași omega-3 0.63 

Acizi grași omega-6 3.33 

Cenușă 4.8 

Beta caroten 3.19 ppm 

Vitamina A 10354 IU/kg 

Vitamina D 890 IU/kg 
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