
СЕРИЯ DOG HAU NUTRACEUTICAL - ДОБАВКА КЪМ ХРАНАТА НА КУЧЕТА ОТ РАСТИТЕЛЕН
ПРОИЗХОД – НЕЖНА СТЪПКА КЪМ ПРИРОДАТА

Nutraceuticals е термин, който произтича от комбинацията от две думи: хранителна и
фармацевтична. Това означава вещества, които могат да се считат за храна или част от
нея. Според Wildman, нутрицевтикът е съставка, която е обща за храната, за специфични
хранителни цели,  функционални храни и хранителни добавки.  Терминът обхваща всяко
биологично  активно  вещество,  консумирано в  подходящо количество, което  може  да
подобри, отслаби, подобри или модифицира физиологичните и метаболитните функции на
тялото, като оптимизират функциите му и по този начин да има благоприятен, положителен
ефект  върху  здравето  на  организма,  неговото  благосъстояние,  правилното му
функциониране,  да намали риска от страдания от цивилизационни заболявания и да ги
предотвратят ,  да подпомогни тялото по време на заболяване. Нутриентите се използват
като добавка при дефицити в кръвните депа.
Храната e източник на нутриенти (хранителни вещества).

Нутриентите са  вещества,  които  се  срещат  естествено  в  храната,  включени  в
естествения биохимичен състав на хранителните продукти, билките и готовите хранителни
добавки (те не са лекарства),  основният им източник са предимно продукти от растителен
произход  и  се  наричат фитохимикали.  Най-важните  групи  хранителни  вещества  по
отношение на тяхната химическа структура включват: изопреноиди, терпеноиди и техните
производни, полифенолни съединения, мастни киселини и техните изомери, въглехидрати
и  техните  производни,  протеини  и  аминокиселини,  микроорганизми  -  пребиотици.
Понастоящем шестата група придобива значение, т.е. вещества, които имат благоприятен
ефект  върху  красотата  и  най-вече  състоянието  на  кожата  (например  степента  на
хидратация, твърдост, цвят, дебелина на мастната тъкан) и блясъка на косата и ноктите.
Към  хранителните  вещества  с  такъв  ефект  се  отнасят:  колагеновите  протеини,  някои
мастни киселини (напр. CLA), витамини от група В и минерали (цинк, селен, силиций). 

Храните  от  серия  DOG  HAU  NUTRACEUTICAL се  използват  за  допълване  на
ежедневната  диета  на  домашните  любимци с  вещества  от  естествен  произход,  които
обикновено  присъстват  в  храната,  макар  и  в  ограничени количества,  и  имат  свойства,
които спомагат  за  поддържане на здравето и  правилното функциониране на тялото  на
домашните кучета.  Храните от серия DOG HAU NUTRACEUTICAL.поддържат физическата им
активност и функциите на храносмилателната, остеоартикуларната, сърдечно-съдовата и
имунната  система. Положителният ефект на храните от   серия  DOG HAU NUTRACEUTICAL
върху  здравето  на  домашния  любимец,  зависи  от  качеството  на  приеманата основна
храна, от това дали се консумира редовно, в точното количество и с правилната честота и
дали  в  диетата  има  други  съставки,  с  които  хранителните  вещества  биха  могли  да
взаимодействат, което би могло да увеличи или намали техните здравословни ефекти.



МЕТАБОЛИТНИ ЛЮСПИ
ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗТВОРИМИ И НЕРАЗТВОРИМИ ФИБРИ

Люспите от  елда  се  използват в  селскостопанската,  билковата  и  фармацевтичната
индустрия.  Смляни до  подходяща  фракция,  те  са хранителна  добавка,  богата  на
биологично активни съединения.

ПРОДУКТЪТ МЕТАБОЛИТНИ ЛЮСПИ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРИ:
• при необичайни храносмилателни процеси,
• когато има проблеми с дефекацията,
• при възпаление на circumanal жлези
• при захарен диабет,
• при алергии,
• при наднормено тегло,
• след кастрация,
• в по-напреднала възраст.

ПРОДУКТЪТ МЕТАБОЛИТНИ ЛЮСПИ СЪДЪРЖА:
Разтворими  и  неразтворими  фибри,  които  регулират  храносмилателните  процеси  и
спомагат за поддържането на правилното тегло.
Рутин с противовъзпалителни свойства.
Кверцетин, който има антиалергични свойства.
Мед, необходим за усвояването на желязото, формирането на костите, нервите и мозъка.
Антиоксиданти, полифеноли, витамини от група В и минерали.

СЪСТАВ 100% ОТ ПРИРОДАТА:  

Люспи от елда 100%



Продуктът  не  съдържа  сол,  оцветители  за  храни  или  изкуствени
консерванти,  не  съдържа  продукти  от  животински  произход,  глутен,
соя,  пшеница  или  дрожди,  не  съдържа  ,  стабилизатори  и  генно
модифицирани  продукти,  антибиотици,  психотропни  и  наркотични
съставки, хормони и опасни химикали от какъвто и да е вид. 

НАЧИН  НА  ПРИГОТВЯНЕ: Добавяйте  към  суха  храна,  както  е
посочено  в  таблицата според теглото  на  кучето.  Преди да  нахраните  кучето,  поръсете
сухата храна с вода и поръсете фуражния материал на порции и разбъркайте добре.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Добавете към мокра храна според указанията в таблицата според
теглото на кучето и разбъркайте добре.

Тегло на кучето (кг) >10 кг От 10кг до 50кг < 50кг

Гр/24 часа 2гр(1 лъжичка) 4гр(2 лъжичка) 6гр(3 лъжичка)

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът  трябва  да  се  съхранява  на  сухо  място  в  затворен съд,  без
достъп на светлина, извън обсега на деца. 

НАЛИЧНИ  ОПАКОВКИ:  Пакет  250гр.  ,  в  прахообразна  форма-насипна  добавка  към
храната на вашето куче , фабрично запечатан. 

 Хранителна стойност на продукта МЕТАБОЛИТНИ ЛЮСПИ:
 

Хранителна информация Съдържание в 100g от
продукта

Съдържание в 2g от
продукта (една порция)

Енергийна стойност 857 kJ/211 kcal 9 kJ/2 kcal 

Мазнини 0,8g 0,008g 

Наситени мастникиселини 0,4g 0,004g 

Въглехидрати 5,1g 0,05g 

Захари 5,1g 0,05g 

Фибри 79g 0,79g 

Белтъчини 6,5g 0,06g 

Сол 0,01g 0,0001g 

Калий 566mg 5,66mg 

Магнезий 126,6mg 1,26mg 
Продуктите  на  GRYKOPOL-Полша  съответстват  на  изискванията  на
законодателството на ЕС и полското законодателство. 


