
 

 

 

                        
 

A minőségi kutyatenyésztés, sportkutyázás és kutyatartás elengedhetetlen feltétele, a jó minőségű 

táplálás a kutya teljes életszakaszában. A Pro Pac® biztosítja mindazt, amire szüksége van a 

kutyájának       ahhoz, hogy egészséges, boldog hosszú életet éljen. 

               
  PRO PAC® kutyaeledelek kiemelkedõ tulajdonságai: 

 

  
- A kutyák minden életszakaszára, élethelyzetére felülmúlhatatlanul tápláló és rendkívül ízletes 
eledelt biztosítanak. 

  

- A recepttúrákhoz a legkiválóbb minőségű alkotórészeket, - mint a bőr és csont nélküli szín 
csirke- és bárányhús, rizs, baromfizsír - használnak föl, ami biztosítéka annak, hogy az állat a 
legtöbbet hasznosítja az elfogyasztott táplálékból. Kiváló hasznosulásának köszönhetően, a 
napi szükséges tápmennyiség kevés, ezáltal etetése gazdaságos, és a keletkező ürülék 
mennyisége is minimális. 

 

  

- Tartalmazzák mindazokat az aminosavakat, zsírokat, szénhidrátokat, vitaminokat és ásványi 
anyagokat, amelyekre az állatnak szüksége van. 
 
  
Vitaminkiegészítés a tápok etetése mellett nem szükséges!  
 
 

 

  

- A megfelelő Linolsav-szintet és a telítetlen zsírsavak egyensúlyát (Omega 3, Omega 6) a 
baromfizsír és a lenmag jól megválasztott aránya garantálja, amelyek életbevágó 
fontosságúak az immunrendszer illetve az idegrendszer szempontjából, és elősegítik az 
egészséges bőr, a fényes szőrzet kialakulását. 

  
- Olyan összetevőket tartalmaznak (glükozamint, kondoritint) amelyekkel megelőzhetőek - a 
nagytestű, felnőtt és idősebb valamint a nagy terhelésnek kitett kutyáknál gyakori -izületi 
betegségek.  
  - A csak természetes anyagokat tartalmaznak, mesterséges tartósítószert nem. 

  - Tokoferol-keverékkel tartósítják, amely egyben természetes E-vitamin forrás is. 

  - Használatukkal kevesebb táplálékra van szükség ugyanazon munkamennyiség elvégzéséhez.  

  - A takarmányváltás a PRO PAC® tápokra való átállásnál nem okoz emésztési zavarokat. 

  

- Nem tartalmaz marhahúst, disznóhúst, csontlisztet, szóját, mesterséges ízesítő és 
színezőanyagokat. 
 
 
 
 

 

          

              
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
1.  

A legújabb természetgyógyászati ismeretek szerinti receptura, gyógynövényekkel 
és  

    zöldségekkel, gyümölcsökkel. 

2.   Az állatorvosok etetik és ajánlják az egész világon. 

3.   Kiváló minségű csirkehúsból készült. 

4.   
DHA (dokozahexaénsav). Többszörösen telítetlen, hosszú szén láncú Omega 3 
zsírsav.  

    
Kisérletek bizonyítják, hogy rendszeres adagolása jótékony hatással van a szem és 
az agy fejlődésére, működésére. 

5.   Genetikailag módosított anyagokat nem tartalmaz. 

6.   
Tudományosan összeállított receptura a teljes értékű, és kiegyensúlyozott 
táplálásért. 

7.   Tisztítja a fogakat és ápolja a fogínyt, megelőzi a rossz lehelet kialakulását. 

8.   
Segíti az emésztőrendszer egészséges működését, gondoskodik a tápanyagok 
tökéletes  

    felszívódásáról. 

9.   
Fontos antioxidánsokat tartalmaz, segíti az immunrendszer egészséges 
működését. 

10.   Glükozamint és kondroitin-szulfátot tartalmaz, a porcok és az izületek védelmében 

11.   Kiváló minségű bárányhúsból készült. 

12.   
Omega 3 és Omega 6 zsírsavakat tartalmaz. Ezek megfelelő szintje felel az 
egészséges  

    bőrért és szőrzetért. 

13.   Kifejezetten a nagy aktivitású, és munkakutyák számára kifejlesztve, extra  

    energiaszinttel. 

14.   Csökkenti a zsírt és a kalóriát anélkül, hogy csökkentené az optimális állapot  

       

fenntartásához szükséges tápanyagokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EARTHBORN HOLISTIC     Egy új alternatíva a kutyák táplálásában  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kiszerelés: 1kg 1.450.- /15kg 19.990.- huf.  

 

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 

 
Nyersfehérje, legalább 22,00% 
Nyerszsír,  12,00% 
Nyersrost, legfeljebb 4% 
Nedvességtartalom, legfeljebb 10,00% 
Hamu 7,36% 
Kalcium 1,13% 
Foszfor 0,87% 
Vitamin A 11,726 UI 
Vitamin D3 2,486 UI 
Vitamin E 150 UI 
Réz 23,00 mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 2,60% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,50% 
               

A PRO PAC® Earthborn Holistic szuperprémium kutyaeledel egy egyedülálló ajánlat a felnőtt 
kutyák teljes körű élelmezéséért, és egészségéért, csak természetes alkotórészekkel. 
Elsődleges fehérje forrása a csirkehús és a halhús, melyek könnyen emészthetővé és 
rendkívül ízletessé teszik. A PRO PAC® Earthborn Holistic gyümölcsöket, zöldségeket, és 
gyógynövényeket tartalmaz, hogy kutyája a lehető legegészségesebb legyen. A 
természetben megtalálható anyagok segítségével kialakított komplett és kiegyensúlyozott 
összetételű táp amelyben az őrölt, összetett szénhidrátok gondoskodnak a szükséges 
energiáról. Egyedülálló recept alapján canola olaj és halolaj felhasználásával (amelyek 
gazdagok az Omega-3 zsírsavban) védi kutyáját, mivel a zsírsavak megfelelő egyensúlya 
biztosítja, hogy a bőr és a szőrzet egészséges és gyönyörű legyen. A PRO PAC® Earthborn 
Holistic egy természetes és teljes körű, a legmagasabb követelményeknek is megfelelő 
szuperprémium minőségű száraz kutyaeledel. 

 

              XALKOTÓRÉSZEK 

            
Csirkehús, Menhaden hal húsa, árpa, zabliszt, paradicsom dara, őrölt barna rízs, Brewers 
rízs, köles, quinoa, amaranth, repce olaj (tokoferollal, amely természetes E vitamin forrás), 
természetes ízesítőanyag, Menhaden hal olaja, Lecitin, élesztõ kultúra, szárított tengeri 
moszat, lucerna levél, szárított áfonya, szárított alma, szárított répa, szárított borsó, szárított 
petrezselyem, szárított fokhagyma, Yucca Schidigera kivonat, szárított cikória, Betakarotin, 
káliumklorid, cholin klorid, só, E vitamin, taurin, L-Lysine, DL-Methionine, Lactobacillus 
Acidophilus, Lactobacillus Casei, Bifidobacterium Bifidum, Glucosamine Hydrocloride, 
Chondroitin Sulfate, Calcium carbonate, Cink oxid, Magnesium Proteinate, Rézszulfát, 
Mangánoxid, Niacin, D-Calcium Pantothenic sav, Vitamin A, L-Carnitine, Vitamin B-12, 
Ascorbin sav (Vitamin C), Ferrous Sulfate, Menadione Sodium Bisulfate Complex ( Vitamin K 
forrás), Biotin, Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine Hidrocloride (Vitamin B1), Calcium Iodate, 
Pridoxine Hydrocloride (Vitamin B6), Vitamin D3, Folic acid, Magnézium Protein, Vas 
Protein, Cink Protein, Réz protein.. 

               

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly kg 1,5-4,5 4,5-9 9-3,15 13,5-18 18-27 27-36 36-45 
Gramm/nap 56-112 112-186 186-261 261-308 308-392 392-475 475-560 

 
                             



 

 

   
   Kiszerelés: 3kg 3.900.- /20kg 19.800.- huf. 

 

 

ADULT CHUNK & MINI CHANK   Felnõtt közepes testû kutyáknak    

    
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 26,00% 
Nyerszsír, min. 15,00% 
Nyersrost, max. 4,00% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Hamu 7,8% 
Kalcium 1,08% 
Foszfor 0,86% 
Vitamin A 13.029 NE 
Vitamin D3 1.896 NE 
Vitamin E 133 NE 
Réz 17.61 mg/kg 
Omega 6 zsírsav min. 2,70% 
Omega 3 zsírsav min. 0,45% 
               

A PRO PAC® Adult Chunk & Mini Chunk szuper receptura kifejezetten az átlagosan aktív 
kifejlett kutyák számára készült. Az elsõdleges alkotórészként használt jó minõségű 
baromfihús, valamint a kiváló minõségû baromfizsír együttesen a PRO PAC® Adult Chunk & 
Mini Chunk receptúrát ízletessé és könnyen emészthetõvé teszi. A PRO PAC® 
szárazeledelek erős csontokat, kiváló izomtónust, fénylõ szõrzetet és szilárd, tömör 
székletet biztosítanak. A PRO PAC® Adult Chunk & Mini Chunk receptúra teljes értékű 
tápanyagokból áll, tartósítószert nem tartalmaz és 100 %-ban garantált a tápanyag, vitamin- 

és ásványianyag-szükséglet kielégítése. 

        Kalóriatartalom: 4 718 kcal/kg XALKOTÓRÉSZEK            
Baromfi-húsliszt, õrölt takarmánykukorica, baromfizsír (Tokoferol-keverékkel tartósítva, 
mely ter--mészetes E-vitamin forrás), húsliszt, rizsliszt, szárított répapép, baromfihús, 
szárított sörélesztõ, élesztõkultúra, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, 
L-lizin, E-vitamin kiegészítés, D-aktivált állati szterin (D3-vitaminforrás), A-vitamin acetát, 
nikotinsav, D-kalcium pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin kiegészítő, riboflavin-
kiegészítő, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-n-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, 
mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin hidrogénjodid, cink-
proteinát, mangán(II)-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly 1-5 kg 5-10 kg 10-15 kg  15-20 kg 25-30 kg 30-35 kg 
Gramm/nap 25-70 70-115 115-150 150-180 180-210 210-265 

 
                             



 

 

   
 Kiszerelés:  3kg 4.300.-  /20kg 18.800.-  huf. 
 

 

PERFORMANCE PUPPY     Kis és közepes méretű kölyökkutyák tápja  

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 

 
Nyersfehérje, legalább 30,00% 
Nyerszsír, legalább 20,00% 
Nedvességtartalom, legfeljebb 10,00% 
Hamu 8% 
Kalcium 1,32% 
Foszfor 1,11% 
Vitamin A 13.250 NE 
Vitamin D3 1.940 NE 
Vitamin E 136 NE 
Réz 18.64 mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 3,30% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,55% 

Nyersrost, legfeljebb 
4,00% 

 

             
PRO PAC® Performance Puppy a kölyökkutyáknak készült, az elválasztástól 12 hónapos 
korig, továbbá kiválóan alkalmazható vemhes vagy szoptató kutyák számára. A növõfélben 
levõ kölyökkutyának a felnõtt kutya tápanyagszükségletének a duplájára van szüksége. A 
PRO PAC® Performance Puppy eledelben található, megnövelt szintű tápanyagok többlet 
kalóriát biztosítanak az energiához és a növekedéshez, több fehérjét az izmok, valamint 
kalciumot az erõs csontok kialakulásához. A PRO PAC® Performance Puppy jó minõségû 
alkotórészekbõl készül, baromfihúsból és baromfizsírból, amelyek biztosítják, hogy az Ön 
kölyökkutyája megkapja a növekedéshez és a fejlõdéshez szükséges táplálékot. A PRO 
PAC® Performance Puppy tartósítószert nem tartalmaz, 100%-ban garantált a 
tápanyagszükséglet kielégítése. 

              Kalóriatartalom: 5 254 kcal/kg XALKOTÓRÉSZEK            
Baromfi-húsliszt, õrölt takarmánykukorica, baromfizsír (Tokoferol-keverékkel tartósítva, mely 
természetes E-vitamin forrás), szárított répapép, szárított tojástermék, baromfihús, szárított 
sörélesztõ, élesztõkultúra, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, E-
vitamin kiegészítés, D-aktivált állati szterin (D3-vitaminforrás), A-vitamin acetát, nikotinsav, 
D-kal-cium pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin kiegészítõ, riboflavin-kiegészítõ, tiamin-
mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-
szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin hidrogénjodid, cink-proteinát, mangán(II)-proteinát, 
vasproteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 

               

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Hónap 2 3 - 4 5 - 7 
Súly kg 1-3 3-5 5-10 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 1-3 
Gramm/nap 50-160 160- 240-340 50-150 150-230 230- 340-470 470-550 50-100 



 

 

240 340 

               
5 - 7 8 - 12 

3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 

100-140 140-240 240-290 290-360 360-500 40-80 80-130 130-180 180-240 240-280 280-400 

 
                             

  
Kiszerelés:  3kg 4.300.- /15kg 17.500.-huf.   
 

HIGH PERFORMANCE     Munkakutyatáp nagy igénybevételhez:  
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 30,00% 
Nyerszsír, min. 20,00% 
Nyersrost, max. 4,00% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Hamu 8,2% 
Kalcium 1,37% 
Foszfor 1,16% 
Vitamin A 13,206NE 
Vitamin D3 1.940 NE 
Vitamin E 135 NE 
Réz 19,18mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 3,30% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,55% 
               

A PRO PAC® High Performance kifejezetten a nagy igénybevételhez, aktív kutyák számára 
készült. A magas tápanyagtartalom kitunõ recepturává avatja a kölyökkutyák és vemhes vagy 
szoptatós kutyák esetében is. A fokozottan kondicionált munkakutyák gyakran akár 20 %-kal több 
fehérjét és kalóriát igényelnek, mint az átlagos aktívitású kutyák. A PRO PAC® High Performance 
a 30 %-os fehérje- és a 20 %-os zsírtartalma révén többletfehérjét és kalóriát ad a kitűnő erõnlét és 
izomtónus biztosítása érdekében. Az elsõdleges alkotórészként használt, kiváló minoségű 
baromfihús és baromfizsír e-gyüttesen nagyon ízletes és könnyen emészthetõ eledellé teszi a PRO 
PAC® High Performance ku-tyaeledelt. Mindegy, hogy a kutya nyilvános elõadáson szerepel-e 
vagy terepen dolgozik, a PRO PAC® High Performance megadja azt, amire a munkakutyának a 
versenyképességhez, napi mun-kájához szükséges. A PRO PAC® High Performance 
tartósítószert nem tartalmaz, és 100 %-ban garantált a tápanyag szükséglet kielégítése. 

        Kalóriatartalom: 5.044 kcal/kg XALKOTÓRÉSZEK            
Baromfi-húsliszt, őrölt takarmány kukorica, baromfizsír (Tokoferol-keverékkel tartósítva, mely ter-
mészetes E-vitamin forrás), szárított répapép, baromfihús, szárított sörélesztő, élesztőkultúra, só, 
kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, E-vitamin kiegészítő, D-aktivált állati 
szterin (D3-vitaminforrás), A-vitamin acetát, nikotinsav, D-kalcium pantoténsavas sója, biotin, B12-
vitamin ki-egészítő, riboflavin-kiegészítő, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-
vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin hidrogénjodid, 
cink-proteinát, man-gán(II)-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 



 

 

               
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Súly kg 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-65 
Gramm/nap 35-105 115-170 170-220 220-270 270-310 310-390 390-460 460-525 525-590 

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly kg 65-80 

Gramm/nap 590-675 

           

 
                             

     
 Kiszerelés:  3kg 4.300.-  /15kg 17.200.- huf.   
 

LAMB MEAL & RICE     Felnőtt kutyák tápja bárányhússal és rizzsel  

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 25,00% 
Nyerszsír, min. 12,00% 
Nyersrost, max. 3,50% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Hamu 7,8% 
Kalcium 2,14% 
Foszfor 1,13% 
Vitamin A 12,676 NE 
Vitamin D3 1.874 NE 
Vitamin E 138 NE 
Réz 11,90 mg/kg 
Omega 6 zsírsav min. 1,70% 
Omega 3 zsírsav min. 0,25% 
               

PRO PAC® Lamb Meal & Rice a többféle ételre érzékeny felnõtt kutyák számára készül. A PRO 
PAC® Lamb Meal & Rice recepturájából kiküszöböltük a szokásos húsalkotórészeket (például 
marhahús, hal vagy szárnyas) és a szokásos gabonaféléket (például kukorica, búza vagy 
szójabab), Csakis a legkiválóbb minőségű, rizzsel és rizstermékekkel kombinált bárányhúslisztet 
használunk az egészséges bõrhöz és a fényes szõrzethez szükséges fehérjeforrások biztosítására. 
A PRO PAC® Lamb Meal & Rice olyan alternatív eledel, amely egyenértékű az olyan speciális 
diétákkal, melyeket az állatorvosok már hosszú ideje ajánlanak allergiás,érzékeny kutyák számára. 
A PRO PAC® Lamb Meal & Rice a kutya napi tápanyagigényének 100 %-át biztosítja. 

       
Kalóriatartalom: 4.471 kcal/kg 

XALKOTÓRÉSZEK            
Bárány-húsliszt, sörrizs, rizsliszt, rizssikér-liszt, baromfizsír (Tokoferol-keverékkel tartósítva, mely 
természetes E-vitaminforrás), élesztõkultúra, kálium-klorid, só, kolin-klorid, L-lizin, DL-metionin 



 

 

vizes oldata, E-vitamin kiegészítõ, D-aktivált állati szterin (D3-vitaminforrás), A-vitamin acetát, 
nikotinsav-kiegészítõ, D-kalcium pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin kiegészítõ, riboflavin-
kiegészítõ, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, mangán(II)-
oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin hidrogénjodid, cink-proteinát, mangán(II)-
proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 

               

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly kg 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-65 
Gramm/nap 25-70 70-115 115-150 150-180 180-210 210-265 265-340 310-355 335-400 

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly kg 65-80 

Gramm/nap 400-460 

           

 
                             

  
  Kiszerelés:  3kg 4.800.- / 15kg 16.900.- huf 

 

ADULT/SENIOR Chicken Meal & Rice Formula Idõs kutyák részére, csirkehússal és rizzsel  

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, legalább 21,00% 
Nyerszsír, legalább 12,00% 
Nyersrost, legfeljebb 5% 
Nedvességtartalom, legfeljebb 10,00% 
Hamu 7,1% 
Kalcium 1,4% 
Foszfor 0,94% 
Vitamin A 11,751 UI 
Vitamin D3 1.742 UI 
Vitamin E 128 UI 
Réz 18,45 mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 3,00% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,50% 
               

A PRO PAC® Adult/Senior Chicken Meal & Rice Formula tudományos alapokon kialakított, 
táplálkozástanilag teljes értékű kiegyensúlyozott eledel a kevésbé aktív vagy idõsebb kutyák 
számára. A PRO PAC® Adult/Senior Chicken Meal & Rice Formula biztosítja azt, hogy éppen 
a megfelelõ mennyiségű fehérje legyen a diétában, ugyanakkor tartalmaz elegendõ zsírt, 
amely energiát ad, és elõsegíti az egészséges bõr és a fényes szõrzet fenntartását. A PRO 
PAC® Adult/Senior Chicken Meal & Rice Formula kutyaeledel csakis a legkiválóbb minőségű 
baromfihúst és baromfihájat tartalmazza, ezáltal nagyon ízletes és könnyen emészthetõ. A 
PRO PAC® Adult/Senior Chicken Meal & Rice Formula nem csupán kiváló ízű, de jól rágható 
az idõsebb kutyák számára is. A nagy-testű fajták, és az ivartalanított kutyák szintén 
részesülnek a PRO PAC® Adult/Senior Chicken Meal & Rice Formula elõnyeibõl. Az összes 



 

 

PRO PAC® kutyaeledel receptúrájához hasonlóan tartósító anyagoktól, színezékektõl 
mentes, és 100 %-ban garantált a tápanyag szükséglet kielégítése. 

        Kalóriatartalom: 4.839 kcal/kg XALKOTÓRÉSZEK            
Baromfi-húsliszt, sörélesztõ, rizskorpa, rizsliszt, baromfizsír (Tokoferol-keverékkel tartósítva, 
amely természetes E-vitamin forrás), szárított tojástermék, baromfihús, szárított répapép, 
szárított sörélesztõ, élesztõkultúra, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, 
L-lizin, E-vitamin kiegészítõ, D-aktivált állati szterint (D3-vitamin forrás), A-vitamin acetát, 
niacin, D-kálcium pantotenát, biotin, B12-vitamin kiegészítõ, riboflavin-kiegészítõ, tiamin-
mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-vi-tamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-
szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin hidrogénjodid, cink-proteinát, 
magnéziumproteinát, rézproteinát. 

               

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly kg 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-65 
Gramm/nap 25-70 70-115 115-150 150-180 180-210 210-265 265-340 310-355 335-400 

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Súly kg 65-80 

Gramm/nap 400-460 

           

 
 

 

 

     

Kiszerelés:  3kg 4.960.- / 15kg 18.200.- huf. 

PUPPY LAMB MEAL & RICE FORMULA Kölyökkutyák részére bárányhússal és rizzsel  

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 28,00% 
Nyerszsír, min. 17,00% 
Nyersrost, max. 4% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Hamu 10% 
Kalcium 2,24% 
Foszfor 1,26% 
Vitamin A 12,544 NE 
Vitamin D3 1.852 NE 
Vitamin E 137 NE 
Réz 13,18 mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 2,50% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,40% 



 

 

             
PRO PAC® Puppy Lamb Meal & Rice Formula nagyszerû alternatíva azon kölyökkutya 
tulajdonosok számára, akik szeretnék a kölyökkutyát olyan táplálékkal etetni, amely nem 
tartalmaz kukoricát, búzát vagy szárnyas melléktermékeket. Ez a tartósító anyagok nélküli, 
tápláló bárányhús és rizs keverék a legjobb táplálékot nyújtja a kölyökkutyának, biztosítva a 
megfelelõ izomnövekedést és fejlõdést. A PRO PAC® Puppy Lamb Meal & Rice Formula a 
többletfehérjével, kalóriákkal, kalciummal és egyéb tápanyaggal, kiváló diétát jelent továbbá 
alkalmas vemhes vagy szoptatós kutyák számára. A PRO PAC® Puppy Lamb Meal & Rice 
Formula biztosítja a helyes linolsav-szintet, tartalmazza az Omega 3, Omega 6 zsírsavakat, 
az egészséges bõrért és a fényes szõrzetért. A PRO PAC® Puppy Lamb Meal & Rice 
Formula tartósítószer nélkül készül, és 100%-ban garantált a kölyökkutya tápanyag 
szükségletének kielégítése. 

              Kalóriatartalom: 4.905 kcal/kg xALKOTÓRÉSZEK          
Bárány-húsliszt, sörrizs, rizsliszt, rizssikérliszt, baromfiháj (Tokoferol-keverékkel tartósítva, 
mely természetes E-vitaminforrás), élesztőkultúra, kálium-klorid, só, kolin-klorid, L-lizin, DL-
metionin vizes oldata, E-vitamin kiegészítő, D-aktivált állati szterin (D3-vitaminforrás), A-
vitamin acetát, nikotinsav-kiegészítő, D-kalcium pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin 
kiegészítő, riboflavin kiegészítő, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-
vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin 
hidrogénjodid, cink-proteinát, mangán(II)-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, 
réz-proteinát.. 

 
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Hónap 2 3 - 4 5 - 7 
Súly kg 1-3 3-5 5-10 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 1-3 
Gramm/nap 50-160 160-240 240-340 50-150 150-230 230-340 340-470 470-550 50-100 

             

5 - 7 8 - 12 

3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 

100-140 140-240 240-290 290-360 360-500 40-80 80-130 130-180 180-240 240-280 280-400 

 
                         

   
  Kiszerelés:  3kg 4.300.- / 15kg 16.000.- huf 
 

LOW FAT RICE & CHICKEN MEAL FORMULA Alacsony zsírtartalmú rizzsel és baromfihússal. 

  
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, min. 14,00% 
Nyerszsír min. 6,00% 
Nyerszsír max. 8,00% 
Nyersrost, max. 5% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 



 

 

Hamu 10% 
Kalcium 0,7% 
Foszfor 0,46% 
Vitamin A 11,751 UI 
Vitamin D3 1,742 UI 
Vitamin E 137 UI 
Réz 15,71 mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 1,70% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,25% 
           

A PRO PAC® Low Fat Rice & Chicken Meal Formula nagyon ízletes, tápláló, alacsony 
kalóriaszintű száraz kutyaeledel, amely segít abban, hogy a túlsúlyos felnõtt kutyák 
egészségesek legyenek. Bizonyos kutyáknál - csakúgy, mint az embereknél - a megfelelõ 
súlyszint fenntartása problémát okoz. A legtöbb állatorvos szerint a túlsúlyos kutyánál 
számos egészségügyi probléma veszélye áll fenn. Mindegy, hogy ez a súlyfelesleg a 
tevékenység hiányának vagy a súlytöbblet felvételére irányuló természetes hajlamnak 
tudható be. A PRO PAC® Low Fat Rice & Chicken Meal Formula csökkenti a zsírt és a 
kalóriát anélkül, hogy csökkentené az optimális egészségi állapot fenntartásához 
szükséges tápanyagokat. A PRO PAC® Low Fat Rice & Chicken Meal Formula tartósítószert 
nem tartalmaz és 100 %-ban garantált a tápanyag szükséglet kielégítése.. 

        Kalóriatartalom:3.264 kcal/kg xALKOTÓRÉSZEK          
Sörrizs, rizskorpa, baromfiliszt, rizsliszt, rizssikér-liszt, baromfizsír (Tokoferol-keverékkel 
tartósítva, mely természetes E-vitaminforrás), szárított tojástermék, szárított sörélesztő, 
baromfihús, élesztõkultúra, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, 
E-vitamin kiegészítõ, D-aktivált állati szterin (D3-vitamin forrás), A-vitamin acetát, 
nikotinsav-kiegészítõ, D-kalcium pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin kiegészítõ, 
riboflavin-kiegészítõ, tiamin-mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), 
folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, rézszulfát, cinkoxid, etilén-diamin hidrogénjodid, 
cink-proteinát, mangán(II)-proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát.. 

             
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Kutya súlya kg 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-65 
Súlytartáshoz szüks 
(gr) 

25-75 
70-
115 

115-
150 

150-
180 

180-
210 

210-
265 

265-310 
310-
355 

355-
400 

Fogyárhoz ajánlott (gr) 20-65 
65-
110 

110-
145 

145-
170 

170-
195 

195-
250 

250-295 
295-
340 

340-
380 

 
                         

   
  Kiszerelés: 3kg 4.650.- / 15kg 14.900.- huf  
 

Large Breed Adult   Nagytestû felnõtt kutyák tápja:.   

  
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje, legalább 23,00% 
Nyerszsír, legalább 13,00% 



 

 

Nyersrost, legfeljebb 4% 
Nedvességtartalom, legfeljebb 10,00% 
Hamu 5,4% 
Kalcium 0,88% 
Foszfor 0,75% 
Vitamin A 12,875 UI 
Vitamin D3 1.896 UI 
Vitamin E 136 UI 
Réz 17,00 mg/kg 
Omega 6 zsírsav legalább 2,70% 
Omega 3 zsírsav legalább 0,45% 

             
A PRO PAC® Large Breed Adult olyan tudományosan összeállított receptura szerint készül, 
amely kielégíti az olyan kutyák sajátos igényeit, amelyek teljes kifejlõdéskor 25 kg-nál nagyobb 
súlyt érnek el. A PRO PAC® Large Breed Adult –melynek recepturája a fehérje, a zsír és a 
szénhidrátok megfelelõ egyensúlyának a szem elõtt tartásával lett kialakítva –az általánosan jó 
egészségi állapot érdekében támogatja azt a speciális étrendet, melyet a nagy testű kutyák 
igényelnek. A PRO PAC® Large Breed Adult olyan nélkülözhetetlen zsírsavakat (Omega-3 és -6) 
tartalmaz, amelyek életbevágó fontosságúak az immunrendszer, illetve az idegrendszer 
szempontjából, ugyanakkor elõsegítik az egészséges bõr és szõrzet kialakulását. A PRO PAC® 
Large Breed Adult glükoz-aminnal és kondroitin-szulfáttal dúsított, tartósítószert nem tartalmaz, 
100%-ban garantált a tápanyag szükséglet kielégítése, és a kutyák imádják az ízét.. 

 

        Kalóriatartalom: 5.044 kcal/kg xALKOTÓRÉSZEK          
Baromfiliszt, õrölt sárga kukorica, rizsliszt, sörrizs, baromfiháj (Tokoferol keverékkel 
tartósítva, amely természetes E-vitamin forrás), szárított répapép, természetes ízesítés, 
lenmag, szárított tojástermék, szárított sörélesztõ, élesztő kultúra, só, kálium-klorid, kolin-
klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, E-vitamin kiegészítõ, glükozamin-hidroklorid, 
kondroitin-szulfát, D-aktivált állati szterin (D3-vitaminforrás), A-vitamin acetát, nikotinsav, D-
kalcium pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin kiegészítõ, riboflavin kiegészítõ, tiamin-
mononitrát, aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-
szulfát, réz-szulfát, cink-oxid, etilén-diamin hidrogén-jodid, cink-proteinát, mangán(II)-
proteinát, vas-proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát.. 

             
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Testsúly kg 24-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
Adag g/nap 200-290 290-340 340-380 380-425 425-465 465-500 500-540 

 
                         

    
 Kiszerelés: 3kg 4.300.-  / 15kg 17.900.- huf 
 

Large Breed Puppy   Nagytestû kölyökkutya tápja.   

  



 

 

GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje,min 26,00% 
Nyerszsír,  14,00% 
Nyersrost, max. 4% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Hamu 6% 
Kalcium 1,05% 
Foszfor 0,83% 
Vitamin A 12,941 NE 
Vitamin D3 1.896 NE 
Vitamin E 133 NE 
Réz 17,00 mg/kg 
Omega 6 zsírsav min. 2,70% 
Omega 3 zsírsav min. 0,45% 
             

A PRO PAC® Large Breed Puppy tudományosan összeállított receptura, amely kielégíti az 
olyan kölyökkutyák sajátos igényeit, amelyek teljes kifejlõdéskor 25 kg-nál nagyobb súlyt 
érnek el. A PRO PAC® Large Breed Puppy recepturájában a kalcium és a foszfor szintje úgy 
lett megválasztva, hogy lassúbb növekedési ütemet diktáljon, ami elõsegíti, hogy a 
nagytestű kutyák között gyakori izületi és csontproblémák kialakulásának az esélye 
minimálisra csökkenjen. A PRO PAC® Large Breed Puppy olyan nélkülözhetetlen 
zsírsavakat (Omega-3 és -6) tartalmaz, amelyek életbevágó fontosságúak az 
immunrendszer, illetve az idegrendszer szempontjából, ugyanakkor elõsegítik az 
egészséges bõr és szõrzet kialakulását. A PRO PAC® Large Breed Puppy glükozamint és 
kondroitin-szulfátot tartalmaz az izületek védelméért. Tartósítószert nem tartalmaz, 100%-
ban garantált a tápanyag szükséglet kielégítése, és a kölyökkutyák imádják az ízét. 

          xALKOTÓRÉSZEK          
Baromfiliszt, õrölt sárga kukorica, rizsliszt, baromfiháj (Tokoferol keverékkel tartósítva, 
amely természetes E-vitaminforrás), szárított répapép, természetes ízesítés, lenmag, 
szárított tojástermék, szárított sörélesztõ, élesztõkultúra, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-
metionin vizes oldata, L-lizin, E-vitamin kiegészítõ, glükozamin-hidroklorid, kondroitin-
szulfát, D-aktivált állati szterin (D3-vitaminforrás), A-vitamin acetát, nikotinsav, D-kalcium 
pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin kiegészítő, riboflavin kiegészítõ, tiamin-mononitrát, 
aszkorbinsav, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas(II)-szulfát, réz-
szulfát, cink-oxid, etilén-diamin hidrogén-jodid, cink-proteinát, mangán(II)-proteinát, vas-
proteinát, magnézium-proteinát, réz-proteinát. 

             
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Kor (hó) 1-3 3 - 4  
Súly kg 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 3-5 5-10 10-15 15-20 
Adag g/nap 65-180 180-240 240-385 385-505 505-610 150-215 215-340 340-445 445-540 

   
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

8 - 12  12 - 24  
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

290-380 380-480 480-530 530-600 600-685 685-730 295-360 360-470 470-570 570-685 685-750 

             

 
                           



 

 

    
  Kiszerelés: 3kg 4.800.-  / 15kg 16.900.- huf  
 

Small Breed Adult Felnôtt kistestű kutyák tápja  

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje,min 28,00% 
Nyerszsír,  18,00% 
Nyersrost, max. 4% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Vitamin E  360 NE/kg 
Omega 6 zsírsav min. 3,30% 
Omega 3 zsírsav min. 0,55% 
L-karnitin  15 mg/kg 
Béta-karotin  5 mg/kg 
             

A PRO PAC® Small Breed Adult a 9 kg vagy az alatti testsúlyú felnőtt kutyák tápja. A kis 
méretű és jól rágható falatok magas szintű táplálást biztosítanak. A precíz egyensúly a 
fehérje, zsír, szénhidrátok és az antioxidánsok között segít a hosszabb egészséges élet 
reményéhez. A ropogós PRO PAC® Small Breed Adult tisztítja a fogakat, frissíti a leheletet, 
vigyáz az íny egészségére. 
A kiváló minőségű csirkehús biztosítja az erős izomzatot, és magas emészthetősége által 
hosszan biztosítja a működéséhez szükséges energiát. Az Omega-6 és Omega-3 zsírsavak 
egyensúlya elősegíti az egészséges bőr és a csillogó szőrzet kialakulását, erősíti az 
immunrendszert. 

 

        xALKOTÓRÉSZEK          
Csirkehús, ôrölt sárga kukorica, baromfiháj (Tokoferol keverékkel tartósítva, amely 
természetes E-vitamin forrás) sörrizs, szárított répapép, szárított tojástermék, természetes 
ízesítők, lenmag, élesztő, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, E-
vitamin, D-aktivált állati szterin(D3-vitamin forrás), A-vitamin acetát, nikotinsav, D-kálcium 
pantoténsavas sója, biotin, B12 -vitamin, riboflavin, tiamin-monohidrát, aszkorbinsav, 
piridoxin-hiroklorid(B6-vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas-szulfát, réz-szulfát, cink-oxid, 
kálcium-jodid, magnézium- proteinát, cink-proteinát, vas-proteinát, mangán-proteinát, réz-
proteinát, L-karnitin, Béta-karotin. 

             
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Súly kg 2-4 4-6 6-8 8-10 
Gramm/nap 40-60 60-80 80-100 100-115 

 
                         



 

 

     
 Kiszerelés:  : 3kg 4.800.-  / 15kg 16.900.- 
 

Small Breed Puppy     Kistestű kölyökkutyák tápja 

 
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje,min 31,00% 
Nyerszsír,  20,00% 
Nyersrost, max. 4% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
DHA min. 0,03% 
Vitamin E  360 NE/kg 
Omega 6 zsírsav min. 3,30% 
Omega 3 zsírsav min. 0,55% 
Béta-karotin  6 mg/kg 
             

A PRO PAC® Small Breed Puppy a teljes kifejlődéskor 9 kg vagy az alatti testsúlyú 
kölyökkutyák tápja. A kis méretű és jól rágható tápláló falatok magas szintu táplálást 
biztosítanak. A fehérje, zsír, szénhidrátok és az antioxidánsok precíz egyensúlya hosszabb 
és egészségesebb életet biztosít kedvencének. A ropogós PRO PAC® Small Breed Adult 
tisztítja a fogakat, frissíti a leheletet, vigyáz az íny egészségére. A kiváló minőségű 
csirkehús biztosítja az erős izomzatot, és magas emészthetősége által hosszan biztosítja a 
működéséhez szükséges energiát . 
Az Omega-6 és Omega-3 zsírsavak egyensúlya elősegíti az egészséges bőr és a csillogó 
szőrzet kialakulását, erősíti az immunrendszert. A PRO PAC® Small Breed Puppy DHA 
esszenciális zsírsavat is tartalmaz, az agy és a szem egészséges fejlődését biztosítva. 

            xALKOTÓRÉSZEK          
Csirkehús, ôrölt sárga kukorica, baromfiháj (Tokoferol keverékkel tartósítva, amely 
természetes E-vitamin forrás) sörrizs, szárított répapép, szárított tojástermék, természetes 
ízesítők, lenmag, élesztő, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, E-
vitamin, D-aktivált állati szterin(D3-vitamin forrás), A-vitamin acetát, nikotinsav, D-kálcium 
pantoténsavas sója, biotin, B12-vitamin, riboflavin, tiamin-monohidrát, aszkorbinsav, 
piridoxin-hiroklorid(B6-vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas-szulfát, réz-szulfát, cink-oxid, 
kálcium-jodid, magnézium- proteinát, cink-proteinát, vas-proteinát, mangán-proteinát, réz-
proteinát, Bétakarotin. 

   
ETETÉSI TÁBLÁZAT 

Hónap 1-2 3 - 4 5 - 7 
Súly kg 1-2 2-3 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 2-3 3-5 5-7 7-9 

g/nap 58-135 
135-
175 

80-
125 

125-
165 

165-
195 

195-
230 

50-
80 

80-
105 

105-
145 

145-
185 

185-220 

             
8-12 

Súly kg 2-3 3-5 5-7 7-9 9-10 
Gramm/nap 45-55 55-80 80-100 100-115 115-125 



 

 

                  
                         

    
   Kiszerelés:  3kg 4.800.- / 15kg 16.900.- huf 
 

Large Breed Senior     Idős nagytestű kutyák tápja 

    
GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL 
Nyersfehérje,min 23,00% 
Nyerszsír,  12,00% 
Nyersrost, max. 5% 
Nedvességtartalom, max. 10,00% 
Kálcium, min.  1,20% 
Vitamin E  360 NE/kg 
Omega 6 zsírsav min. 3,00% 
Omega 3 zsírsav min. 0,50% 
Kondroitin-szulfát, max 320 ppm 
Kondroitin-szulfát, min  245 ppm  
L-karnitin  15 mg/kg 
Béta-karotin  5 mg/kg 
             

A PRO PAC® Large Breed Senior a 25 kg vagy annál nehezebb idős kutyák tápja. Az 
nagytestű kutyáknak 6 éves kor után, az óriástestű kutyáknak 5 éves kor után ajánljuk. A 
PRO PAC® Large Breed Senior speciális összetevőket tartalmaz. Az L-karnitin segíti a 
természetes zsírégetést, elkerülve a túlsúly képződést, a glükozamin és a Kondroitin pedig 
az ízületek egészséges muködését biztosítja. A kálcium és a foszfor aránya felel azért, hogy 
az idős kutyák csontozata is erős, teherbíró maradjon. 
A PRO PAC®Large Breed Senior olyan antioxidánsokkal van dúsítva mint az E-vitamin és a 
Béta-karotin, hogy az immunrendszer védekező képessége maximális legyen. 

            xALKOTÓRÉSZEK          
Csirkehús, rizs, rizskorpa, rizsliszt, baromfiháj (Tokoferol keverékkel tartósítva, amely 
természetes E-vitamin forrás), lenmag, szárított tojástermék, természetes ízesítők, szárított 
répapép, élesztô, só, kálium-klorid, kolin-klorid, DL-metionin vizes oldata, L-lizin, E-vitamin, 
D-aktivált állati szterin(D3-vitamin forrás), Glükozamin-hidroklorid, Kondroitin-szulfát, A-
vitamin acetát, nikotinsav, D-kálcium pantoténsavas sója, biotin, B12-itamin, riboflavin, 
tiamin-monohidrát, aszkorbinsav, szódium-hexametafoszfát, piridoxin-hiroklorid(B6-
vitamin), folsav, mangán(II)-oxid, vas-szulfát, réz-szulfát, cink-oxid, kálcium-jodid, 
magnézium- proteinát, cink-proteinát, vas-proteinát, mangán-proteinát, réz-proteinát, Béta-
karotin, L-karnitin.. 

             

ETETÉSI TÁBLÁZAT 
Testsúly kg 20-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
Adag g/nap 200-305 305-355 355-400 400-450 450-485 485-525 525-565 



 

 

 
 

Ne csak az árat nézze, a minőséget és a mennyiséget napi adag/huf.Számoljon  milyen csúcs minőséget biztosít 

kedvencének minden élet szakaszában,egészséges és kiegyensúlyozott életért.A Pro Pac tápok napi adagolása 

mellett nincs szükség más ételkiegészítésre. 

Próbálja ki és látható változásokon megy keresztül  négylábú kedvence,úgy küllem és aktivitásban! 

 

Megrendelés: kapcsolat  Email: Yoda 

 

 

 

 


