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Hyvä koiranystävä

Perheemme tuottaa Baijerin Wehringenissä 
laadukasta koiranruokaa jo kolmannessa  
sukupolvessa. Olemme suuria koiranystäviä  
ja siksi pyrimme löytämään ihanteellisen  
ravinnon koirallesi. Siksi olemme kehittäneet 
koirasi terveyden ja elinvoiman vaalimiseen 
ainutlaatuiset reseptit.  

Erityistä siinä ovat: huolellisesti koottu  
luonnonpuhtaiden ainesosien runsaus.  

Suosimme raaka-aineita kotiseutumme  
maanviljelijöiltä ja vastaamme henkilökohtaisesti 
ravintomme ainesosien turvallisesta lähteestä. 
Käytämme ainoastaan laadukkaita proteiineja, 
jotka yhdistellään yrttien ja hedelmien  
arvokkaisiin ominaisuuksiin.

Näin Happy Dog tarjoaa juuri sitä ravintoa, 
jota koirasi tarvitsee.

Sydämellisesti sinun

Me teemme
koirista onnellisia, 
koska...

... tiedämme, mistä ne pitävät.  
Ensimmäinen oma koirani oli silloin 
löytökoira: Schnappi, suloinen,  

pieni sekarotuinen koira.  
Pidin siitä todella paljon. 

Olen säilyttänyt rakkauteni  
koiriin kolmen oman koiran 

myötä tähän päivään saakka.  
Siksi teemme Happy Dogilla aina  
parhaamme valmistaaksemme  
koirille terveellistä ravintoa – kaiken 
kokoisille, kaikkiin tarpeisiin ja  
jokaiselle ikäluokalle.

”... koska ne ovat
yksinkertaisesti  
osa meitä.”

helga müller sen.,  
yksi 
happy dogin  
perustajista

georg müller,  
happy dogin omistaja

”... koska meidän  
aineksemme ovat tuoreita  
ja luonnollisia.”

johann brem,
maanviljelijä wehringenissä

”... koska emme  
käytä keinotekoisia  
ainesosia.”

tobi marxmüller,
logistiikkapäällikkö 
happy dogilla

”... koska tarjoamme
jokaiselle koiralle sille 
sopivaa ravintoa.”

rebekka rohn,
eläinlääkäri
happy dog
palvelutiimistä

1765 – 1960
Müllerin perhe pitää  
viljamyllyä Wehringenissä,  
Singold-joen varrella.

1951
Perunahiutaletuotanto  
alkaa.

1965
Kotieläinten ravinnon valmistuksen  
aloittaminen ”Müller’s Hunde- 
nahrung”-tuotenimellä.

1969
Toisen tehtaan käyttöönotto  
hydrolysoitujen viljatuotteiden  
valmistukseen lastenruokaa  
varten, oma laboratorio 
laadunvarmistukseen.  

1987
Georg Müller (dipl.ekonomi) 
aloittaa yrityksessä.

2014
Happy Cat- ja Happy Dog 
-tuotteita viedään 67 maahan  
ja niitä edustetaan kolmella  
mantereella. 

ainutlaatuinen  
tarina laadusta 
ja luottamuksesta

Mik tekee Happy Dogista 
niin ainutlaatuisen?

Keskisuurten ja suurten rotujen proteiinintarve on pentuvaiheessa  
ja nuorilla koirilla erilaista. Iän ja tarpeen mukaisen kasvun  

tukemiseksi Happy Dog on kehittänyt  
2-vaiheisen konseptin.

Muita etuja: 
›  ihanteellinen kalsium-fosforipitoisuus

›  valkuaisaineita korvaavia kasviperäisiä  

aineita ei käytetä (esim. soijaa)
›  Kuivaruoka laadukkaimmista  

eläinperäisistä proteiiniraaka- 

aineista alkuperätakuulla
›  järkevä yhdistelmä kaikkia  

tarvittavia ravintoaineita

 
Terveellisen koiranruoan perusta ei ole pelkkä  
tuore liha. Jotta aineenvaihduntaa tuettaisiin 

ihanteellisesti ja lajinmukaisesti, tarvitaan  
ehdottomasti luonnontuotteita, joilla on  

terveyttä edistäviä ominaisuuksia.
Happy Dog Natural Life Concept®  
yhdistelee nämä ainekset. Näin koirasi saa  
kaikkea sitä, mistä elimistö hyötyy  

kokonaisvaltaisesti – vahvasta  
vastustuskyvystä aina terveeseen turkkiin. 

Olipa kyse lihasta, kalasta tai siipikarjasta –  
käytämme resepteihimme eläinperäisten  

valkuaisainelähteiden biologista moni- 

puolisuutta. 

Tuloksena on erityisen tasapainoinen ravinto, 
jossa on paljon laadukkaita proteiineja ja 

aminohappoja. Näin estät Happy Dogin  
avulla koirasi yksipuolisen proteiinilähteen  
päivittäisellä ruokinnalla täysin  
luonnollisesti.
 
Ravinnon suhteen herkille  

koirille Happy Dog  
Supreme -laadut Africa,  
Neuseeland ja Karibik,  
jotka sisältävät vain  
yhden helposti  

sulavan proteiin- 

ilähteen, tarjoavat  
ihanteellista vatsaystä- 
vällisyyttä.

Monipuolinen 
proteiinilhde1

Happy Dog 
Natural life Concept2

tarpeen mukainen
2-vaiheravinto4Maltillinen  

energiapitoisuus3
Koira ei ole susi! Vapaasti luonnossa elävä susi  
kulkee päivittäin jopa 50 km:n matkan. Sen ener- 
giantarve on näin huomattavasti korkeampi kuin  
koiralla. Siksi kiinnitämme huomiota seuraaviin:

›  maltillinen energiansyöttö  
ja vähemmän rasvaa sekä  
enemmän valkuaisaineita

›  Energian vähentäminen suojaa  

sivilisaatiosairauksilta, kuten  
ylipainolta, nivelongelmilta jne.

›  tarpeen mukainen syöttö helposti  
ruokamäärän avulla

☞ www.happydog.de/wolfstudie (saksa)

Hivenaineita ja tärkeät 
aineenvaihdunta- 
toiminnot

Omenaa ja luonnollisia, 
pektiinipitoisia 
ravintokuituja

laatua,
johon  
voit  
luottaa

5

Pellavansiemeniä  
ja elintärkeitä  
Omega-3- ja Omega-6-
rasvahappoja 

Uusseelantilaista 
vihreähuuli-
simpukkaa 
ja tärkeitä 
glukosamino-
glukaaneja

1.  Tuotamme ainoastaan omassa  
perheyrityksessämme.

2.  Käytämme laadukkaimpia raaka- 

aineita ja ainesosia paikallisilta 
maanviljelijöiltä.

3.  Takaamme parhaan  
sulavuuden (jopa 90 %).

4.  Pyrimme resepteissämme yleisesti 
luonnolliseen ja lajinmukaiseen  

raaka-aineiden monipuolisuuteen.
5.  Proteiinit ovat peräisin vasta- 

teurastetuista eläimistä.
6.  Emme käytä soijaa. 
7.    Kieltäydymme synteettisistä väri-, 

aromi- ja säilöntäaineista sekä  

geenimuunnelluista raaka-aineista.
8.   Kieltäydymme eläinkokeista.
9.   Tiukat, riippumattomat tarkas- 

tukset takaavat laatumme pysymisen 
korkeimmalla tasolla.

Valikoidut yrtit  
ja arvokkaat  
eteeriset öljyt

Ikä
kk VaIHE 2  

NuOrI KOIra 25 % valkuaista
VaIHE 1 
PENtu 29 % valkuaista  4% 
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SUPREME YOUNG

Medium Baby 29 16 3,0 6,5 37,5 1760
Medium Junior 25 14 3,0 6,0 44,0 1720
Maxi Baby 29 16 3,0 6,5 37,5 1760
Maxi Junior 25 14 3,0 6,0 44,0 1720
Baby Milk Probiotic 30 30 0,6 7,6 23,8 2050

SUPREME FIT & WELL

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

SUPREME SENSIBLE

Sensible Africa 20 10 3,0 7,5 51,5 1600
Sensible Karibik 23 12 3,0 7,0 47,0 1660
Sensible Neuseeland 21 12 3,0 7,5 48,5 1650
Sensible Irland 21 10 3,0 6,5 51,5 1620
Sensible Toscana 24 7,5 3,0 6,5 51,0 1570

SUPRME MINI

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

SUPREME SNACKS

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

TASTY STICKS

Ente (Ankka) 43 28 3,0 6,5 0,5 1850
Kaninchen (Kani) 45 27 3,0 5,5 0,5 1850
Lamm (Lammas) 43 28 3,0 6,0 1,0 1860
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Happy Dog Supreme Medium & Maxi
☞ Super-Premium-laatua korkeimpiin vaatimuksiin 

☞ Ainutlaatuiset reseptit ja valikoidut raaka-aineet

☞ Happy Dog Natural Life Concept®

☞ Arvokkaita uusseelantilaisia simpukoita

☞ Gluteenittomat ainekset

Baby Milk Probiotic
·   Alhainen laktoosipitoisuus 

(kork. 25 %)
·  Sisältää erityisiä  

suolistoa tasapainottavia 
probioottisia viljelmiä 

toscana
·  Vain 7,5 % rasvaa – ihanteellinen  

kastroiduille koirille
·  Kevyttä välimeren keittiötä  

valikoiduin yrtein
·   Tasapainoista & vatsaystävällistä
·  Proteiinilähteet: Ankka, lohi,  

kananmuna 
· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

 Neuseeland
·  Erityisen vatsa- ja  

suolistoystävällistä
·  Sisältää 21 % lammasta &  

alkuperäisiä uusseelantilaisia  
simpukoita

·  Gluteenittomat raaka-aineet
·  Proteiinilähteet: Lammas,  

kananmuna
· Hiilihydraatit: Riisi, maissi

 africa
·  Eläinlääkärien suosittelema  

ruoka-aineherkkyyksistä  
kärsiville koirille

·  Yksi ainoa proteiinilähde:  
aito afrikkalainen strutsi 

·  Ei sisällä viljaa 
·  Proteiinilähteet: Strutsi
· Hiilihydraatit: Peruna 

  Irland
·  Sisältää 12 % lohta -  

ihanteellista iholle & turkille
·  Valikoituja proteiineja
·   Alkuperäisiä uusseelantilaisia 

simpukoita 
·  Proteiinilähteet: Lohi, kaniini, 

kananmuna
·  Hiilihydraatit: Ohra, kaura, peruna

 Karibik
·  Eläinlääkärien suosittelema  

ruoka-aineherkkyyksistä  
kärsiville koirille

   Yksi ainoa proteiinilähde: 
Merikala, sertifioidusti  
kestävästi kalastettu

·    Ei sisällä viljaa
·  Proteiinilähteet: MSC-merikala
· Hiilihydraatit: Peruna

adult
Sensible
Tietoista ravitsemusta  
korkeimmalla tasolla  
myös ravinnon suhteen  
herkille koirille.

Young
2-vaiheinen Happy Dog  
konsepti pentujen ja nuorten  
koirien terveelliseen  
kasvuun.

Medium Baby
·  Vaihe 1 keskikokoisten,  

11 - 25 kg, rotujen pennuille
·  4. viikosta lähtien  

5. kuukauden loppuun asti
·  Täydellinen 1. elinvaiheeseen 

hampaiden vaihtumiseen asti
·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 

lohi, kananmuna
·  Hiilihydraatit: Maissi,  

riisi, peruna

Medium Junior
·   Vaihe 2 keskikokoisten,  

11 - 25 kg, rotujen  
nuorille koirille 

   6. kuukaudesta  
(hampaiden vaihtumisen 
jälkeen) 15. kuukauteen 
saakka

·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 
lohi, kanamuna

·  Hiilihydraatit: Maissi,  
riisi, peruna

Maxi Baby
·  Vaihe 1 terveelliseen  

kasvuun suurten, yli 26 kg,  
rotujen pennuille

·  Ihanteellinen 4. viikosta 
lähtien 5. kuukauden  
loppuun asti

·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 
lohi, kananmuna

·  Hiilihydraatit: Maissi,  
riisi, peruna

Maxi Junior
·  Vaihe 2 suurten, yli 26 kg,  

rotujen nuorille koirille 
   6. kuukaudesta (hampaiden 

vaihtumisen jälkeen)  
18. kuukauteen saakka

·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 
lohi, kananmuna

·  Hiilihydraatit: Maissi,  
riisi, peruna

Baby Milk

Sport
·  Suureen energiantar-

peeseen 
·  Sisältää 28 % proteiinia  

ja 16 % rasvaa
·  Sisältää arvokkaita  

uusseelantilaisia  
simpukoita

·  Proteiinilähteet: 
Siipikarja, lohi, merikala, 
lammas, kananmuna 

· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

adult
Fit & Well
Vähemmän rasvaa – enemmän  
liikuntaa: Fitness-ohjelmamme  
gluteenittomista aineksista. 

Maxi adult
·  Normaaliin  

energiantarpeeseen
·  Suurille, yli 25 kg:n  

koirille 
·  Optimoitu kroketti
·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 

lohi, merikala, lammas, 
kananmuna 

· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

light 1 low Carb
·  Täyttävä dieettiravinto  

ylipainon alentamiseen
·  Paljon raakakuituja (16 %)
·  Mukana vitalisoivaa 

L-karnitiinia 
·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 

lohi, merikala, lammas, 
kananmuna

· Hiilihydraatit: Maissi

light 2 low Fat
·  Vähärasvainen täysravinto 

painon tasaamiseen
·  Vain 6,5% rasvaa
·  Mukana vitalisoivaa 

L-karnitiinia 
·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 

lohi, merikala, lammas, 
kananmuna

· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

Medium adult
Normaaliin  
energiantarpeeseen
·  Täyskasvuisille,  

11 - 25 kg painaville koirille
·  Ihanteellinen  

ravintoainetase 
·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 

lohi, merkikala, lammas, 
kananmuna 

· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

Senior
· Kaikille ikäkoirille, joiden  
 energiantarve on normaalia
·  Alennettu proteiini-,  
 natrium- ja fosforipitoisuus 

·  Sisältää artisokkaa ja sikuria
·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 

lohi, merikala, lammas,  
kananmuna 

· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

☞  Super-Premium-laatua pienten koirarotujen  

korkeimpiin vaatimuksiin 

☞  Ainutlaatuiset reseptit ja valikoidut raaka-aineet

☞  Happy Dog Natural Life Concept® 

☞  Arvokkaita uusseelantilaisia simpukoita

☞  Gluteenittomat ainekset
Happy Dog Supreme Mini

Mini Irland
· Sisältää 12,5 % lohta -  
 ihanteellista iholle & turkille
·  Valikoituja proteiineja
·  Alkuperäisiä uusseelantilaisia 

simpukoita 
· Proteiinilähteet: Lohi, kaniini,  
 kananmuna
· Hiilihydraatit: Ohra, peruna

Mini Neuseeland
·  Erityisen vatsa- ja  

suolistoystävällistä
· Yksi ainoa proteiinilähde:
·  Sisältää 21 % lammasta & 

alkuperäisiä uusseelantilaisia 
simpukoita

·  Proteiinilähteet: Lammas, 
kananmuna

· Hiilihydraatit: Riisi, maissi

Erityisen maukkaat,  
pienet ja hyvin sulavat 
Super-Premium-puristeet  
parasta mahdollista laatua.

Mini africa
·  Eläinlääkärien suosittelema 

ruoka-aineherkkyyksistä  
kärsiville koirille

·  Yksi ainoa proteiinilähde:  
aito afrikkalainen strutsi

·  Ei sisällä viljaa 
· Proteiinilähteet: Strutsi
· Hiilihydraatit: Peruna 

Mini adult
·  Viisi arvokasta proteiini- 

lähdettä – täydellinen  
tasapaino

· Kohtuullinen rasvapitoisuus
·  Proteiinilähteet:  

Siipikarja, lohi, merikala, 
lammas, kananmuna

·  Hiilihydraatit: Riisi, maissi

Mini light low Fat
·  Koirille, joiden energiantarve 

on vähäistä 
·  Vain 7% rasvaa
·  Vitalisoivaa L-karnitiinia
·  Proteiinilähteet:  

Siipikarja, lohi, merikala, 
lammas, kananmuna

· Hiilihydraatit: Maissi, riisi

Mini Senior
·  Ikäkoirille
·  Alkuperäisiä uussee- 

lantilaisia simpukoita
·  Vitalisoivaa L-karnitiinia
·  Proteiinilähteet:  

Siipikarja, lohi, merikala, 
lammas, kananmuna

·  Hiilihydraatit:  
Riisi, maissi

Mini Baby & Junior
·  Tasapainotettu energia-  

ja valkuaisainesisältö
·  Vain 29 % proteiinia –  

ihanteellinen pienille,  
kork. 10 kg painaville 
koirille 1 - 12 kuukauden 
iässä

·  Proteiinilähteet: Siipikarja, 
lohi, kananmuna

·  Hiilihydraatit: Maissi,  
riisi, peruna

Mini
Laadukas gluteeniton  
ravinto pienten koira- 
rotujen tasapainoiseen  
ravitsemukseen.

☞   Rapea palkkio  

aterioiden  

välillä

☞   Yksi ainoa  

proteiinilähde

☞   Pehmeä välipala

light Snack 

Fitness Snack

Verwhn Snack

tasty Sticks
Ente (Ankka)

tasty Sticks
Kaninchen (Kani)

tasty Sticks
lamm (Lammas)

analyysi 
Ainesosat 
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NaturCroq
Terveellistä Happy Dog - 
laatua, huippu hinta- 
laatusuhde jokaiselle  
koolle ja joka ikäluokalle.

☞  Premium-laatua reiluun hintaan 

☞  Siipikarja ja vehnä perusaineksina

☞   ”Kotiruokaa” hyväksi havaituilla resepteillä
Happy Dog NaturCroq

Ergnzungsflocke 
(Täydennyshiutale)

FlockenMixer | Cereal Flakes 
·  Ihanteellinen täydennys  

liharuokinnalle.

·  Hiilihydraatit: Maissi, vehnä,  

kaura, hirssi, riisi

· Kasvikset: Herneet, porkkanat

Flockenvollnahrung 
(Hiutaletäysravinto)

FlockenVollkost | Classic Flakes
·  Erittäin vatsaystävällinen hiutaletäys-

ravinto myös ruoansulatukseltaan 

herkille koirille

·  Soveltuu erittäin hyvin pentupuuroksi

·  Proteiinilähteet: Nauta, siipikarja, 

merikala

·  Hiilihydraatit: Maissi, vehnä, herneet

Fleisch Pur
(100 % lihaa)

100 % lihaa vain yhdestä 
proteiinilähteestä.  
Myös sekoituksiin tai 
mausteeksi.

Hiutaleet &
liha
Hiutaletäysravinto ja  
täydennyshiutaleet  
yksilölliseen ruokintaan.

Happy Dog -erikoistuotteet

CarePlus
Erikoisuuksia  
täysravinnon  
väliaikaiseksi  
täydennykseksi.

arthroFit
Vahvistaa  
suurten  
rotujen  
niveliä ja lisää 
rasituksen-
kestävyyttä.

HaarSpezial
Puhtaalle iholle 
ja terveelliselle 
turkille, tukee 
karvanvaihtoa.

PowerPlus
Sovitetut proteiini- 
rakenneosat  
ihanteelliseen  
lihasten kasvuun.

MultiVitamin  
Mineral
Liha-annosten 
täydennyk- 
seksi ja ravin-
toainetarpeen 
ollessa
korkea.

Dieettiravinto 
Sano N
Dieetti-täysravinto koirille  
tueksi kroonisissa munuais-,  
maksa- ja sydänsairauksissa.
Proteiinilähteet: Nauta, lammas,  
kananmuna, siipikarja, kala
Hiilihydraatit: Riisi, maissi

lisää tarkempia tietoja  
kaikista Happy Dog -tuotteista 
löytyy osoitteesta: 

☞ www.happydog.de -> Finland
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analyysi
Ainesosat 

NATURCROq

NaturCroq Welpen 29 14 3,0 7,0 39,5 1670
NaturCroq Rind & Reis 22 9 3,0 5,5 51,5 1550
NaturCroq Lamm & Reis 22 9 3,0 6,5 50,5 1535
NaturCroq Balance 23 10 3,0 6,0 49,0 1565
NaturCroq XXL 21 10 3,0 5,5 51,5 1570

NATURCROq

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

FLOCKEN-NAHRUNG (Hiutaleravinto)

FlockenMixer Cereal Flakes 10 2 3,0 6,0 70,0 1365 
FlockenVollkost Classic Flakes 27 13 3,0 6,5 41,5 1630

DIEETTI

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

FLEISCH PUR (100 % lihaa)

Lamm Pur (100  % lammasta) 12,0 7,0 1,0 2,5 77,5 485
Rind Pur (100  % nautaa) 12,0 6,0 1,0 2,5 78,5 450
Büffel Pur (100  % puhvelia) 11,5 7,0 1,0 2,5 78,0 475
Wild Pur (100  % riistaa) 11,0 7,0 1,0 2,5 78,5 470
Truthahn Pur (100  % kalkkunaa) 12,0 7,0 1,0 2,5 77,5 485
Ente Pur (100  % ankkaa) 11,5 7,0 1,0 2,5 78,0 475
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rind & reis 
(Nauta & riisi)

Koirille, joiden  
energiantarve on 
normaali.
Proteiinilähteet: 
Siipikarja, nauta, 
merikala
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, maissi, 
ohra, riisi

Welpen  
(Pennut)

Kaikenrotuisille 
pennuille 4. viikosta 
lähtien. 
Tasapainotettu  
ravintoaineiden 
saanti.
Proteiinilähteet: 
Siipikarja, nauta, 
merikala
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, maissi, riisi

Balance
Koirille, joiden  
energiantarve 
on normaalia tai 
hieman suurem-
paa. Monipuolinen 
puristesekoitus.
Proteiinilähteet: 
Siipikarja,  
nauta, merikala
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, maissi,  
riisi, kaura, ohra

Senior
Hellävaraista 
ravintoa kaikille 
iäkkäille.  
Tasapainoista 
C-vitamiinia.
Proteiinilähteet: 
Siipikarja,  
merikala
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, ohra, 
maissi, riisi

XXl
Suurten ja erittäin  
suurten rotujen  
koirille. Suuret  
puristeet ja  
sovitettu pro- 
teiini- ja energia- 
pitoisuus.
Proteiinilähteet: 
Siipikarja,  
merikala, nauta 
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, maissi, ohra

lamm & reis 
(Lammas & riisi)

Koirille, joiden  
energiantarve  
on normaali. 
Myös herkille
koirille.
Proteiinilähteet: 
Siipikarja,  
lammas, merikala
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, maissi,  
ohra, riisi

active
Koirille, joiden 
energiantarve 
on suurempaa. 
Agilityyn,  
urheiluun, leikkiin  
& käyttökoirille 
Proteiinilähteet: 
Siipikarja,  
nauta, merikala
Hiilihydraatteja: 
Vehnä, maissi,  
ohra

truthahn Mini Snack 
(Kalkkuna)

rind & Dinkel Snack 
(Nauta & speltti)

lamm & reis Snack 
(Lammas & riisi) 

·  Ihanteellinen hampaiden  
luonnolliseen puhdistukseen  

·  Ei sisällä soijaa, väri- &  
säilöntäaineita

Snacks

lamm Pur   
100 % lammasta

rind Pur   
100 % nautaa

Bffel Pur   
100 % puhvelia

Wild Pur   
100 % riistaa

truthahn Pur   
100 % kalkkunaa

Ente Pur
100 % ankkaa
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Snacks 
(Välipalat)


