
 

Hill's PRESCRIPTION DIET t/d Hrană Pentru Câini cu Pui 

 

 

 

Hill's PRESCRIPTION DIET t/d Hrană Pentru Câini cu Pui este o hrană completă pentru câinii adulţi, cu 
tehnologie dovedită clinic pentru îngrijirea dinţilor. 

Este important să continuați să folosiți hrana pentru câini PRESCRIPTION DIET t/d Dental Care pentru a 
vă ajuta să gestionați sănătatea orală a câinelui dumneavoastră, chiar și după ce simptomele 
problemelor dentare se ameliorează. Consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre 
modul în care hrana PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta câinele să se bucure în continuare de o viață 
fericită și activă. 

Cum ajută: 

• Curăță dinții și împrospătează respirația prin reducerea plăcii bacteriene și a depunerilor de 
tartru 

• Susține gingiile sănătoase prin curățare până la linia gingiilor 

• Nutriție vitală pentru sănătatea zilnică a câinelui dumneavoastră și pentru sprijinirea sistemului 
imunitar 

• S+OXSHIELD: Creată pentru a promova un mediu urinar care reduce riscul de a dezvolta cristale 
de oxalat de calciu și cristale de struvit 

Cum funcționează: 

• Tehnologie bazată pe o matrice de fibre cu acțiune triplă dovedită clinic 

• Dimensiunea, forma și textura unică a crochetelor contribuie la curățarea până la linia gingiei 

• Nutriție dovedită clinic completă și echilibrată cu antioxidanți 

Încercați această hrană pentru prima oară? Amestecați cantități în creștere din hrana nouă cu cantități 
în scădere din hrana veche pe o perioadă de 7 zile. Apa proaspătă trebuie să fie disponibilă în 
permanență! Este normal ca nevoile nutriționale ale animalelor de companie să se schimbe odată cu 
vârsta. Cereți sfatul medicului veterinar la fiecare control. 

INGREDIENTE: Porumb, brizură de orez, făină din carne de pui (8%) şi de curcan, celuloză, grăsime 
animală, făină de mazăre, extracte proteice hidrolizate, ouă întregi deshidratate, ulei de soia, substanţe 
minerale, vitamine, oligoelemente şi beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli). 

CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteine 16,0%, conţinut de grăsimi 15,4%, fibre brute 9,7%, cenuşă brută 
3,6%, calciu 0,54%, fosfor 0,41%, sodiu 0,19%, potasiu 0,60%, magneziu 0,07%, per kg: Vitamina A 9400 
UI, Vitamina D3 826 UI, Vitamina E 600 mg, Vitamina C 90 mg, Beta-caroten 1,5 mg. 



ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali: 3b103 (fier) 75,3 mg, 3b202 (iod) 1,2 mg, 3b405 (cupru) 7,4 mg, 
3b502 (mangan) 7,8 mg, 3b603 (zinc) 156 mg, 3b801 (seleniu) 0,2 mg, antioxidant natural. 

Adult — hrană de menținere 
Ghid de hrănire 
 
Greutatea câinelui — kg Cantitate pe zi - grame 
1 30 
2 55 
4 90 
5 105 
10 180 
20 300 
30 405 
40 505 
50 595 
60+ 108 la 10 kg 

 

 

Nutrient GA Min GA 
Max As Fed Dry 

Matter Caloric Basis 

Umiditate  10 % 8 %   

Proteine 14 %  16 % 17.4 % 4.5 g / 100 kcal 
Grăsimi 14 %  15.4 % 16.7 % 4.4 g / 100 kcal 
Carbohidrați (extract liber de 
nitrogen) 

  47.3 % 51.4 % 13.4 g / 100 kcal 

Fibre  11.5 % 9.7 % 10.5 % 2.7 g / 100 kcal 
Cenușă  5.5 % 3.6 % 3.9 % 1 g / 100 kcal 

Calciu   0.54 % 0.58 % 151 mg / 100 
kcal 

Fosfor   0.41 % 0.44 % 116 mg / 100 
kcal 

Potasiu   0.6 % 0.65 % 170 mg / 100 
kcal 

Sodiu   0.19 % 0.21 % 54 mg / 100 kcal 
Magneziu   0.072 % 0.078 % 20 mg / 100 kcal 
Taurină   0.11 % 0.12 % 32 mg / 100 kcal 

Vitamina A   9400 
IU/kg 

10217 
IU/kg 266 IU / 100 kcal 



Vitamina C 90 mg/kg  101 ppm 110 ppm 2.86 mg / 100 
kcal 

Vitamina D   826 IU/kg 898 IU/kg 23.4 IU / 100 
kcal 

Vitamina E 600 
mg/kg 

 603 IU/kg 655 IU/kg 17.06 IU / 100 
kcal 

Beta caroten 1.5 M%K  0.58 ppm 0.63 ppm 0.02 mg / 100 
kcal 

 


