
 

 

BiOmill 

  
Kiváló minőségű száraz táp 

A BiOMill A.G. által megalkotott új tápcsalád minden egyes kutya egyedi tápanyagigényének 

megfelel. Mivel jelentősebb különbségek tapasztalhatók a tápanyagigényben 

 az életkor 
 az eltérő aktivitás 
 és a testtömeg függvényében 

így a termékcsalád kialakításakor a kutatás-fejlesztés a következő alapelveket követte: 

A BiOMill által kifejlesztett tápok ún. funkcionális tápanyag-összetevőket tartalmaznak, amelyek lehetővé 

teszik bizonyos betegségek, szervi elváltozások megelőzését, illetve az öregkori panaszok kialakulásának 

késleltetését. A BiOMill tápok feladata nem egyszerűen az energia- és fehérjeigény fedezése,hanem a 

kutyák életkorának meghosszabbítása és az életminőség javítása az egészség megtartásán keresztül. 

BiOMill = kiváló minőségű száraz tápok teljes választéka 

 

JUNIOR MINI ÉS ADULT MINI 

Kistestű kutyák: felnőttkori testtömeg 10 kg-ig   

A kistestű kutyáknak különleges táplálkozási igényeik vannak, a legfontosabb különbség a magas energia 

szükséglet. A kistestűek a nagyokhoz képest testtömegükhöz viszonyítva több energiát égetnek el, magasabb 

a hőveszteségük, többet esznek és sokkal válogatósabbak. A BiOMill ennek ismeretében emelt mennyiségű 

zsírt, azaz több energiát és fokozott ízletességet biztosít a kistestű kutyák tápjaiban. 

 

JUNIOR MEDIUM ÉS ADULT MEDIUM  

Közepesen nagyra növő kutyák: felnőttkori testtömeg 11-25 kg között 
A közepes testű kutyák gyakran erőteljesebb testfelépítésűek, mint akár a kistestű, akár nagyra növő 

rokonaik. Általában a táplálékok széles skáláját elfogadják, és ritkábban jelentkeznek náluk táplálkozási 

eredetű étvágy és emésztési gondok. Fontos viszont ügyelni a testsúlyukra és elkerülni a túlzott energia 

bevitelt. A megoldás a BiOMill  Medium táp: a megfelelő tápanyag-összetétel segít ideális súlyán tartani a 

kutyát. 

 

 

http://www.balatonfurediallatorvos.hu/files/biomil.jpg


 

 

 

JUNIOR MAXI ÉS ADULT MAXI 

Nagytestű kutyák: felnőttkori testtömeg 25 kg felett 
A nagytestű fajták egyedei jelentős növekedési erélyt mutatnak, az 500 grammos újszülött két év intenzív 

növekedést követően akár 70 kg-ot is nyomhat. Egy ilyen ütemű fejlődésnek csak a szükséges fehérje és 

kálcium mennyiséget biztosító, és a felesleges energiabevitelt elkerülő táplálék felel meg. A nagytestű 

kutyák csontvázrendszerének és ízületeinek védelmére, valamint az egészséges szívműködés támogatására 

fokozott figyelmet kell fordítani. A nagyra növő fajták bélrendszere testméretükhöz viszonyítva rövidebb, 

mint kisebb rokonaiké és kisebb hatásfokkal is dolgozik. A BiOMill Maxi a tökéletes válasz mindezen 

követelményekre. 

 

ADULT LIGHT 

A túlsúlyos kutyák rövidebb és csökkentett minőségű életnek néznek elébe. Energiafogyasztásukat 

mindaddig vissza kell fogni, amíg ideális testsúlyukat elérik és tartani tudják. Ezt anélkül kell 

megvalósítanunk, hogy a kutya napi megszokott ételadagja csökkenne. A BiOMill Adult LIGHT a benne 

lévő emelt mennyiségű rostnak, az L-karnitin összetevőnek és a rendkívül alacsony energiatartalomnak 

köszönhetően segít a kutyának visszatérni csúcsformájához. 

 

ADULT SENSIBLE 

Nem tartalmaz búzát, kukoricát, szóját, marha- és baromfihúst, így a BiOMill Adult SENSIBLE 

alkalmas az ezekre az összetevőkre allergiásan reagáló kutyák különleges diétájaként. Tápanyag eredetű 

túlérzékenység gyanúja esetén az addig etetett táp újra cserélését javasolják a szakértők. Ez a különlegesen 

tiszta termék a legkevesebb allergiás reakciót kiváltó rizs és bárányhús összetevőkből is olyan keveset 

tartalmaz, ami elősegíti a táplálék eredetű allergiák kezelését. 

 

SENIOR 

Az idősödő kutyák anyagcseréje megváltozik és fizikai aktivitása csökken. A súlyfelesleg és az izmok 

elerőtlenedésének megelőzésének, valamint az egészséges emésztés fenntartása céljából fontos az emésztést 

elősegítő és alacsony energiaszintű eleséget adni. Az ízületi porcok elhasználódása artrózisokhoz vezethet 

idősebb kutyákban. A BiOMill SENIOR az ARTHRO+ összetevőnek, az alacsony zsírtartalomnak és az 

emésztést elősegítő növényeknek köszönhetően segít egy hosszabb és jobb minőségű élet elérésében. 

 

ENERGY 

Az intenzív fizikai munkát végző vagy sport kutyáknak különleges tápanyag-szükségleteik vannak. A  

zsír a legfontosabb energiaforrás a kutyák számára, és a BiOMill ENERGY ebből a megfelelően hasznos 

mennyiséget tartalmazza. Az L-karnitin összetevő javítja a zsírégetést sejtszinten, az ARTHRO+ kiegészítés 

pedig könnyebbé teszi az ízületeket ért terhelés elviselését az ízületi porcok regenerálódásának 

támogatásával. 

 

 



 

 

            BiOmill   

                             Piktogramok magyarázata    

                                                                                

                                                                                   

  

BiOmill prémium kutyatáp sorozat 

 

Digestive herbs - Emésztést elősegítő növények kivonatával  
 

Strong joints - Athro + kiegészítés. Glükózamin és kondroitin az ízületek védelmére  

 

Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló emésztés szolgálatában  

 

High calories – Gazdag feghérjékben és zsírokban  

 

High fibres – Gazdag élelmi rostokban az emésztés elősegítéséért  
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Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban gazdag  

 

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

 

L-carnitine - Kiegészítve L-karnitinnal, a zsírégetés sejtszintű fokozásáért  

 

Maxi Croc – Nagyméretű krokettek a nagytestű kutyák igényeihez alakítva  

 

Mini Croc – Apró krokettek a kistestű kutyák igényei szerint  

 

No Soy, Wheat,Corn - Burgonyából nyert fehérjével, kukorica,búza,szója,csirke- és  

marhahústól mentes  

Odor control - Yucca kivonat, a bélműködés termékei szagának csökkentésére 

 

Stronger heart – Taurin a szívműködés elősegítésére  

 

Rich in Lamb and Rice – Bárányhúsban és rizsben gazdag  

                                                       



 

 

       

                                Adult Light  

A Biomill adult light teljes és kiegyensúlyozott táplálást biztosít mindazon túlsúlyos felnőtt kutyák 

számára, amelyek súlyfelesleg felhalmozására hajlamosak és/vagy túlzottan elkényelmesedtek. 
Valamennyi tápanyag megtalálható benne, amelyre az egészség megőrzése szempontjából szükség lehet. 

Ezen felül az L-karnitin funkcionális összetevő serkenti a zsírégetést, ezáltal elősegíti az ideális testsúlyhoz 

való visszatérést. Az emelt mennyiségű tápanyagrostok a bélmozgásokat javítják, csökkentik a 

zsírfelszívódást és tompítják a kutya éhségérzetét.  

Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló emésztés szolgálatában  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

L-carnitine - Kiegészítve L-karnitinnal, a zsírégetés sejtszintű fokozásáért  

Low calories – Alacsony kalóriatartalom az ideális testsóly eléréséért és megtartásáért  

High fibres – Gazdag élelmi rostokban az emésztés elősegítéséért 

   

ÖSSZETEVŐK: Rizs, kukorica, baromfihús, búza, növényi fehérjék, élesztő, hal és halolaj, növényi és állati 

zsírok, cukorrépa kivonat, tápanyagrostok, oligoszaharidok, L-karnitin, DL-metionin, ásványi sók, 

mikroelemek, vitaminok.Általános összetétel:Fehérjék : 24 % Zsírok : 8 % Ásványi anyagok : 7 % 

Szénhidrátok : 46 % Kálcium : 1 % Foszfor : 0.7 %  

Kiszerelés: 

83503      3kg:    5 990,- huf. 

83507   7,5kg:  11 990,- huf. 

83515    15kg:  19 990,- huf. 

 

 



 

 

                       



 

 

 

 

   

                            Junior Mini  

 A Biomill junior mini teljes és kiegyensúlyozott étrendet biztosít a kis testű kutyafajoknak kölyökkorban. Négy 

hetes kortól a teljes fejlettség eléréséig ideális táplálék.    

Mini Croc – Apró krokettek a kistestű kölyökkutyák igényei szerint  

Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló emésztés szolgálatában  

Odor control - Yucca kivonat, a bélműködés termékei szagának csökkentésére  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban gazdag  

      

ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, kukorica, búza, rizs, növényi és állati zsírok, növényi fehérjék, hal és halolaj, 

cukorrépa kivonat, élesztő, oligoszaharidok, yucca kivonat, béta karotin, DL-metionin, ásványi sók, 

mikroelemek, vitaminok Fehérjék : 28 % Zsírok : 18 % Ásványi anyagok : 7.5 % Szénhidrátok : 35 % 

Kálcium:1,2% Foszfor: 0,8%  

Kiszerelés: 

 

 

 

 

 

 

80101       1kg :  2, 190,- huf 
 
80103       3 kg:  5, 990,- huf 
 
80107    7,5kg: 14, 990,- huf 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         

                         Junior Medium  

A Biomill junior medium teljes és kiegyensúlyozott táplálást biztosít a növésben lévő közepes testű 

kutyáknak. Valamennyi tápanyagot tartalmazza, amire a négy hetes és idősebb kölyköknek a teljes 

kifejlődésig szüksége lehet.  

A fehérje és zsírtartalom a kutyakölykök fejlődés közbeni különleges igényeinek megfelel, az emelt 

mennyiségű protein mellett nem tartalmaz felesleges zsírokat, a túlsúly kialakulásának elkerülésére  

 Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló emésztés szolgálatában  

Odor control - Yucca kivonat, a bélműködés termékei szagának csökkentésére  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban gazdag  

      

 ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, kukorica, búza, rizs, növényi és állati zsírok, növényi fehérjék, hal és halolaj, 

cukorrépa kivonat, oligoszaharidok, yucca kivonat, élesztő, béta karotin, DL-metionin, ásványi anyagok, 

mikroelemek, vitaminok Általános összetétel:Fehérjék : 30 % Zsírok : 16 % Ásványi anyagok : 7.5 % 

Szénhidrátok : 35 % Kálcium : 1.1 % Foszfor : 0.8 %  

Kiszerelés: 

80203    3kg :   5,990,-huf. 

80207  7,5kg : 14,990,-huf. 

80215  19kg :  21,990,-huf. 



 

 

 

 

  

 

                            Junior Maxi  

A nagytestű kutyák növésben lévő egyedeinek a Biomill maxi teljes és kiegyensúlyozott táplálást 

biztosít. Négy hetes kortól a teljes fejlettség eléréséig etethető, és tartalmazza az összes tápanyagot, 

amire ebben az életkorban a kutyának szüksége lehet. Az emelt protein mennyiség megfelel a nagy 

fejlődési erélyű fajták különleges fehérje szükségleteinek. A zsír és az ezzel összefüggő energiabevitel olyan 

mértékben csökkentett, hogy bizonyos csontfejlődési zavarok lehetőségét minimalizálja, és a túlsúly 

kialakulását elkerülje  Maxi Croc – Nagyméretű krokettek a nagytestű kölyökkutyák igényeihez alakítva  

Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló emésztés szolgálatában  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

Odor control - Yucca kivonat, a bélműködés termékei szagának csökkentésére  

Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban gazdag  

Strong joints - Athro + kiegészítés. Glükózamin és kondroitin az ízületek védelmére  

      

ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, kukorica, búza, rizs, növényi és állati zsírok, növényi fehérjék, hal és halolaj, 

cukorrépa kivonat, élesztő, oligoszaharidok, yucca kivonat, baromfi porc kivonat, béta karotin, DL-

metionin, ásványi sók, mikroelemek, vitaminok  Általános összetétel:Fehérjék : 32% Zsírok : 14 % Ásványi 

anyagok : 7 % Szénhidrátok : 35.5 % Kálcium : 0.9 % Foszfor : 0.7 %  

Kiszerelés: 

80303     3kg:  5,990,- huf. 

80307  7,5kg: 14,990,-huf. 

80316  15kg:  21,990,-huf. 



 

 

 

 

 

 

                                                                Junior Sensible  

A BiOMill Junior SENSIBLE egy teljes értékű, kiegyensúlyozott étrendet biztosító kutyatáp az 

érzékeny emésztőrendszerrel bíró vagy tápanyag eredetű allergiás betegségekre hajlamos fiatal 

kutyák számára. A BiOMill Junior SENSIBLE valamennyi kutyakölyök számára segít elkerülni az 

emésztési zavarokat és kiváló minőségű fehérje és (bárány és burgonya), állati eredetű zsír, vitamin, ásványi 

anyag és nyomelem összetételének köszönhetően kiegyensúlyozott növekedést tesz lehetővé. A kutyák 

táplálásával foglalkozó legújabb kutatási eredmények szerint számos protein, köztük a marhahús, tej, szója, 

búza- és kukoricaglutén eredetű fehérjék is képesek allergiás reakciót előidézni. A BiOMill Junior 

SENSIBLE teljes mértékben mentes ezektől az anyagoktól, ennél fogva sikerrel alkalmazható az allergiás 

folyamatok megelőzésére, illetve a már beteg kutyák egészségi állapotának javítására  

 Rich in Lamb and Rice – Bárányhúsban és rizsben gazdag Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló 

emésztés szolgálatában Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért 

Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban gazdag  

No - Burgonyából nyert fehérjével, kukorica,búza,szója,csirke- és marhahústól mentes  

      

Összetevők: Bárányhús (27%), rizs (21%), baromfizsír (csirke és pulyka), burgonyafehérje (8%), cukorrépa 

kivonat, teljes tojáspor, halfehérjék, halmáj olaj, hidrolizált baromfimáj, búzakorpa, DL-metonin, ásványi 

anyagok, nyomelemek, vitaminok. Ezen alapanyagok nem biokultúrából származnak.  Általános 

összetétel:Fehérjék : 26 % Zsírok : 16 % Ásványi anyagok : 7.5 % Szénhidrátok : 39 % Kálcium : 0.9 

Foszfor : 0.6 %  

Kiszerelés: 

80403    3kg:  6 190,- huf 

80415  15kg: 22 990,-huf. 

 



 

 

 

  

                    Junior Sensible Mini 

A BiOMill Junior SENSIBLE egy teljes értékű, kiegyensúlyozott étrendet biztosító kutyatáp az 

érzékeny emésztőrendszerrel bíró vagy tápanyag eredetű allergiás betegségekre hajlamos fiatal 

kutyák számára. A BiOMill Junior SENSIBLE valamennyi kutyakölyök számára segít elkerülni az 

emésztési zavarokat és kiváló minőségű fehérje és (bárány és burgonya), állati eredetű zsír, vitamin, 

ásványi anyag és nyomelem összetételének köszönhetően kiegyensúlyozott növekedést tesz lehetővé. A 

kutyák táplálásával foglalkozó legújabb kutatási eredmények szerint számos protein, köztük a 

marhahús, tej, szója, búza- és kukoricaglutén eredetű fehérjék is képesek allergiás reakciót előidézni. 

A BiOMill Junior SENSIBLE teljes mértékben mentes ezektől az anyagoktól, ennél fogva sikerrel 

alkalmazható az allergiás folyamatok megelőzésére, illetve a már beteg kutyák egészségi állapotának 

javítására  

 Mini Croc – kisméretű krokettek a kistestű kutyáknak 

 Rich in Lamb and Rice – Bárányhúsban és rizsben gazdag Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló 

emésztés szolgálatában Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért 

Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban gazdag  

No - Burgonyából nyert fehérjével, kukorica,búza,szója,csirke- és marhahústól mentes  

      

Összetevők: Bárányhús (27%), rizs (21%), baromfizsír (csirke és pulyka), burgonyafehérje (8%), cukorrépa 

kivonat, teljes tojáspor, halfehérjék, halmáj olaj, hidrolizált baromfimáj, búzakorpa, DL-metonin, ásványi 

anyagok, nyomelemek, vitaminok. Ezen alapanyagok nem biokultúrából származnak.  Általános 

összetétel:Fehérjék : 26 % Zsírok : 16 % Ásványi anyagok : 7.5 % Szénhidrátok : 39 % Kálcium : 0.9 

Foszfor : 0.6 %  

Kiszerelés: 

81401   1kg: 2 290,- huf. 

81403   3kg: 6 990,- huf. 

 

 



 

 

 

                                Adult Mini  

 Az átlagos aktivitású, felnőtt, kistestű kutyák számára a Biomill adult mini teljes és kiegyensúlyozott 

táplálást tesz lehetővé. Az apró, különlegesen ízletes krokettek kitűnően alkalmazkodnak a kistestű 

kutyák igényeihez. A Biomill adult mini aktívan hozzájárul, hogy a kedvenc kutyák egy hosszú és 

betegségmentes élet elé nézzenek.  

Mini Croc – Apró krokettek a kistestű kutyák  

igényei szerint  

Best digestion - Oligo-szaharidok a  

kiváló emésztés szolgálatában  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális  

zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

Odor control - Yucca kivonat, a bélműködés  

termékei szagának csökkentésére  

  

ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, kukorica, búza, rizs, növényi és állati zsírok, növényi fehérjék, hal és halolaj, 

cukorrépa kivonat, oligoszaharidok, yucca kivonat, élesztő, DL-metionin, ásványi sók, mikroelemek, 

vitaminok Általános összetétel:Fehérjék : 24 % Zsírok : 16 % Ásványi anyagok : 7 % Szénhidrátok : 41.5 % 

Kálcium : 1.1 % Foszfor : 0.75 %  

Kiszerelés: 

82901    1kg:   2 150,- huf. 

82903    3kg:   4 990,- huf. 

82907  7,5kg: 14 990,- huf. 

 

 



 

 

 

                                                                                                        

                             

Adult Medium  

A Biomill adult medium teljes és kiegyensúlyozott tápanyag a felnőtt , átlagos aktivitású, közepes méretű 

kutyák számára. Mindent tartalmaz ahhoz, hogy hosszú időn át segítsen megőrizni a kutyák egészségét és 

jó kondícióját.  

Rich in chicken – Gazdag csírkehúsban, így nagyon ízletes  

a kutyák számára  

Best digestion - Oligo-szaharidok a  

kiváló emésztés szolgálatában  

Odor control - Yucca kivonat, a bélműködés  

termékei szagának csökkentésére  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális  

zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért    info rich in chicken 

ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, kukorica, búza, rizs, növényi és állati zsírok, növényi fehérjék, hal és halolaj, 

cukorrépa kivonat, oligoszaharidok, yucca kivonat, élesztő, DL-metionin, ásványi sók, mikroelemek, 

vitaminok. Általános összetétel Fehérjék : 26 % Zsírok : 15 % Ásványi anyagok : 7 % Szénhidrátok : 40.5 % 

Kálcium : 1.15 % Foszfor : 0.8 %  

Kiszerelés:   

83003    3kg:   4 990,- huf. 

83007  7,5kg:   9 990,- huf. 

83015   15kg: 16 990,- huf. 

 

 



 

 

 

               

                                Adult Maxi  

A kifejlett, átlagos aktivitású, nagytestű kutyák teljes és kiegyensúlyozott táplálását teszi lehetővé a 

Biomill adult maxi. Tartalmazza mindazon tápanyagokat, amelyek erőssé és egészségessé teszik a kutyákat. 

A krokettek mérete és alakja lehetővé teszi, hogy az eb ne hirtelen és egyben nyelje le azokat, hanem 

megfelelő rágással segítse elő az emésztést és gátolja a fogkő képződését  

Maxi Croc – Nagyméretű krokettek a nagytestű  

kutyák igényeihez alakítva  

Best digestion - Oligo-szaharidok a  

kiváló emésztés szolgálatában  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális  

zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

Strong joints - Athro + kiegészítés. Glükózamin  

és kondroitin az ízületek védelmére  

Stronger heart - Taurin aminosav kiegészítés az  

egészséges szívműködés elősegítésére     

ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, kukorica, búza, rizs, növényi és állati zsírok, növényi fehérjék, hal és halolaj, 

cukorrépa kivonat, oligoszaharidok, baromfi porc kivonat, élesztő, taurin, DL-metionin, ásványi sók, 

mikroelemek, vitaminok . Általános összetétel:Fehérjék : 28 % Zsírok : 17 % Ásványi anyagok : 6.5 % 

Szénhidrátok : 37 % Kálcium : 1.1 % Foszfor : 0.75 %  

Kiszerelés: 

83103        3kg: 5 990,- huf. 

83107    7,5kg: 11 990,- huf. 

83115     15kg: 18 990,- huf. 



 

 

    

                             Adult Sensible 

A különleges emésztőrendszerrel bíró vagy bizonyos tápanyagokra allergiásan reagáló felnőtt kutyák 

számára a Biomill adult sensible kiegyensúlyozott és teljes táplálást tesz lehetővé. Minden átlagos 

aktivitású eb részére tartalmazza valamennyi tápanyagot, amelyekre az egészség megőrzéséhez szüksége 

lehet, például: kitűnő minőségű bárány- és burgonya proteineket, növényi és állati eredetű zsírokat.  

A legújabb kutatási eredmények szerint számos fehérje idézhet elő allergiás reakciót a kutyák szervezetében. 

Ide tartoznak a marhahús, tejtermékek, búza- és kukoricaglutén és a szója eredetű proteinek. A Biomill adult 

sensible teljes mértékben mentes ezektől az anyagoktól.  

Best digestion - Oligo-szaharidok a  

kiváló emésztés szolgálatában  

Omega 6/3 - Omega 6 és 3 eszenciális  

zsírsavak az ápolt bőrért és szőrzetért  

Rich in Lamb and Rice – Bárányhúsban és rizsben gazdag  

No - Burgonyából nyert fehérjével, kukorica,búza,szója,csirke- és marhahústól mentes  

    

ÖSSZETEVŐK:Bárányhús, rizs, burgonyafehérjék, halfehérjék, növényi és állati zsírok, halolaj, cukorrépa 

kivonat, oligoszaharidok, élesztő, DL-metionin, ásványi sók, mikroelemek, vitaminok. Általános 

összetétel:Fehérjék : 24 % Zsírok : 14 % Ásványi anyagok : 7 % Szénhidrátok : 43.5 % Kálcium : 1.3 % 

Foszfor : 0.8 %  

Kiszerelések:                                                 Apró krokettek a kistestű kutyáknak: 

  Adult Sensible:                                            Adult Sensible:mini 

84003      3kg:     6 990,- huf.                             84101    1kg:  2 490,- huf. 

84007    7,5kg:  14 990,- huf.                             84103     3kg: 6 990,- huf. 

84015     15kg:  21 990,- huf. 

 



 

 

 

     

Senior  

A hét évnél idősebb kutyák teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálását a Biomill senior teszi lehetővé.  

Bizonyos életkor felett egyes szervek teljesítménye csökken és serkentenünk kell őket, hogy megfelelően 

működjenek. A tápanyagrostok és a kitűnő minőségű fehérjék segítenek az izmok elgyengülésének 

feltartóztatásában. A Biomill senior a benne található funkcionális tápanyag-összetevőknek köszönhetően 

kulcsszerepet tölt be annak érdekében, hogy az idős kutya a lehető leghosszabb ideig élvezhesse az élet 

örömeit. Best digestion - Oligo-szaharidok a  

kiváló emésztés szolgálatában Immuno + - Immunrendszert erősítő szelén, C és E vitamin és béta karotinban 

gazdag Strong joints - Athro + kiegészítés. Glükózamin és kondroitin az ízületek védelmére Stronger heart - 

Taurin aminosav kiegészítés az egészséges szívműködés elősegítésére Digestive herbs - Emésztést 

elősegítő növények kivonatával  

   

ÖSSZETEVŐK: Baromfihús, rizs, búza, kukorica, növényi fehérjék, hal és halolaj, növényi és állati zsírok, 

cukorrépa kivonat, tápanyagrostok, oligoszaharidok, élesztő, baromfi porc kivonat, DL-metionin, taurin, 

ásványi sók, mikroelemek, vitaminok. Általános összetétel:Fehérjék : 26 % Zsírok : 10 % Ásványi anyagok : 

7.5 % Szénhidrátok : 44 % Kálcium : 1.2 % Foszfor : 0.65 %  

kiszerelés: 

87003      3kg:     5990,-                                       

87007    7,5kg:  14 990,-                                       

87015     15kg:  21 990,- 

senior mini: 

87101       1kg:    2 150,-  

87103       3kg:    5 990,- 

 

 



 

 

 

 

    

                                                                      

Adult Energy 

A Biomill energy kiegyensúlyozott és komplett táplálást biztosít az átlagon felüli aktivitású, azaz a 

sportversenyeken részt vevő és a munkakutyáknak. Minden tápanyagot tartalmaz ahhoz, hogy az eb az 

intenzív munka vagy a sportteljesítmény támasztotta követelményeknek eleget tudjon tenni. A rendkívül 

magas energiaigényt a fokozott kalóramennyiség és a zsírlebontást serkentő funkcionális tápanyag-összetevő 

összehangolt hatása biztosítja. Az Arthro + kiegészítés az ízületek védelmét szolgálja, a ízületi porcok 

regenerálódásának elősegítése útján.Best digestion - Oligo-szaharidok a kiváló emésztés 

szolgálatábanStrong joints - Athro + kiegészítés. Glükózamin és kondroitin az ízületek védelméreL-    

carnitine- Kiegészítve L-karnitinnal, a zsírégetés sejtszintű fokozásáért High calories – Gazdag fehérjékben 

és zsírokban Foszfor : 0.8 %  

  ÖSSZETEVŐK:  

Baromfihús, rizs, növényi és állati zsírok, kukorica, hal és halolaj, növényi fehérjék, élesztő, cukorrépa 

kivonat, oligoszaharidok, búza, baromfi porc kivonat, L-karnitin, DL-metionin, ásványi sók, mikroelemek, 

vitaminok .Általános összetétel:Fehérjék : 30 %Zsírok : 20 % Ásványi anyagok : 8 % Szénhidrátok : 30.5 % 

Kálcium : 1.5 % Foszfor : 0.8 %  

 

Kiszerelés: 

 

85003     3kg:    5 990,- 

 

85015   15kg:  21 990,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

  

 

 


