
  Уникалността на храните 
  Happy Dog & Happy Cat 



Кратко представяне 

на Interquell GmbH 

Немска фирма със средна големина, разположена във Веринген, недалеч от Аусбург 

( Бавария ). Семеен бизнес на повече от 250 г. 
 
 

· 2 завода – 120 работници 

 - Wehringen: храни за домашни любимци 

 - Grossaitingen: продукти със скорбяла за хора 

  (вкл. бебешки храни) 
 
 

· Производствени процеси 

 - Барабанно изсушаване (фино мюсли) 

 - Микронизирано смилане (мляно мюсли) 

 - Екструдиране – “готвене” (гранули)  
 
 

· Продукти 

 - Happy Dog 

 - Happy Cat 

 - Happy Horse 

 - Fisch-Fit (Fish-Fit) 

 

 

 



Нашата философия 

Здраве от природата! 
 
 

1. Качествени суровини 
 

2. Методи на производство 
 

3. Рецептура 
 

4. Концепция за индивидуален хранителен  

    подход 
 

5. Уникалност на 

    Happy Dog LifePlus Concept®  



Нашата философия 

1. Суровините  

 
 
 
· Използване на суровини с най-високо качество 
 - Протеини от прясно заклани животни (без трупно брашно) 

 - Зърнени суровини и мазнини с качество за храни на хора  

 - Не се използват екстракти от растителни протеини  

               (няма соя). 

 
 
 
· Предимно суровини от Германия 
 - с изключение на ориз, сьомга, заешко, агнешко и щраусово 

              месо 

 
 
 
· Суровините се получават от утвърдени с високото си 

  качество производители, познати от много години. 

 



Без генно 

модифицирани 

растения 

 

•         Генно модифицирани растения 

 

 

• При закупуване на съставки следим стриктно да 

не получим генно модифицирани суровини.  

 

•          Ние вярваме на нашите доставчици. 

 

•          За съжаление е възможно понякога да се открият       

             следи от генно модифицирани суровини (напр.  

              при транспортиране с един и същ камион). 



Нашата философия 

2.       Производство 
 
 
 
· Машини и съоръжения на най-високо техническо ниво  

 
 - Максимално използване на хранителните предимствата от   

               суровините 

 

 - Най-високи стандарти на безопасност 

  
 
 
· Различни методи на производство  

 
 - Разнообразни групи продукти за индивидуална употреба 

  
  (фино мюсли, мляно мюсли, гранули)  
 

  

 



Нашата философия 

 

3.     Рецептури 
 
 
· Оптимизирани за максимални смилаемост и толерантност   
 - могат да се използват за специални диети 

 

· Постоянни рецептури 

 -  не се влияят от промени на пазара за суровини  

 

· Природно разнообразие при съставянето на рецептурите  
 - разнообразни източници на протеини, които се допълват взаимно по естествен начин 

 

· Без изкуствени консерванти, оцветители и ароматизатори  
 - стабилизиране на мазнините чрез витамините А и С  

 

· Рецептурите са изготвени в съответствие с последните научни постижения  
 - не се използва тестване върху опитни животни 

 

· Уникален комплекс от активни съставки от природата 

 - Happy Dog / Happy Cat LifePlus Concept® 
 

 



 

Опитомяването и неговите ефекти върху 

храненето и отглеждането на кучета – 

храната на вълка като модел за хранене на 

кучетата  
 

• Като техните предшественици - вълците, кучетата са “месоядни”. 

• Но терминът “месоядни” не означава точно “ядящи месо”.  

• Месоядните, както и вълкът, не ядат само “месо”, а всичко от тяхната плячка.  

• Разликата е значителна! 

• Вълкът получава основни хранителни съставки като:    

      Минерали от трупа и кръвта 

      Витамини от органите и червата 

      Незаменими мастни киселини от мазнините на тялото 

      Влакнини, които липсват или са в минимали количества в месото 

      Вълците също се снабдяват с хранителни съставки от растенията в 

средата, която обитават – плодове, трева, корени и листа.  

 



Опитомяването и неговите ефекти върху 

храненето и отглеждането на кучета – 

храната на вълка като модел за хранене на 

кучетата  

 

• Със засилване на интеграцията на кучето (най-добър приятел на човека) и 

поставянето му в нашия дом се ограничават неговите източници на 

хранителни съставки. 

• Собствениците на кучета приемат техните “приятели” като “равноправни 

членове на семейството” и следователно се отнасят към тях като към “хора” 

вместо да отчитат, че те всъщност: 

 

 

  

 

                                        Произхождат директно от вълка! 



Опитомяването и неговите ефекти върху 

храненето и отглеждането на кучета – 

храната на вълка като модел за хранене на 

кучетата  
 

Ние трябва да се съобразяваме с интереса на нашите кучета при избора на  

храната им като обръщаме внимание на техните естествени потребности! 

 

Кучетата се нуждаят от твърде разнообразна храна с високо качество на 

съставките! 



Разликата в качеството 

между протеина от соя и този 

с животински произход 

 

• Животинският протеин е със значително по-високо качество от растителния: 

          - Растителният протеин е изграден от заменими аминокиселини. 

          - Животинският протеин е съставен от незаменими за организма     

            аминокиселини – биологичната му стойност е висока. 

• Животинският протеин се усвоява много по-добре. 

• Соята е богата на соли, които са предпоставка за образуване на струвитни 

камъни при котките. Те често са причина за запушване на уретрата при 

котараци. 

• Мненията за соята са противоречиви поради съдържанието на 

фитоестрогени (хормони) в нея. 

• Много производители използват протеин от соя защото е значително по-

евтин от този, получен от месното брашно. 

 

В храните Happy Dog & Happy Cat отбелязаното съдържание на суров протеин е 

основно от животински произход. Разбира се, могат да се открият следи от 

растителен протеин, което се дължи на зърнените съставки. Соя не се използва 

изобщо. 

 

 

 

 

 

 



Нашата философия 

4.   Концепция за индивидуално хранене:  
 
    “Всяко животно е уникално"  
 
 
 
На теория могат да бъдат изчислени потребностите 

на живия организъм, но не и неговият метаболизъм!   
 

 - Повече от 40 различни рецептури за  
             индивидуалните потребности на всички кучета и котки 

 

 - Oптимално подпомагане на специфичния  
             метаболизъм чрез уникалния LifePlus Concept® 
 



Нашата философия 

5. “Обратно към Природата” чрез Happy Dog LifePlus Concept® 
 
• Защо днешните домашни любимци се нуждаят от Happy Dog / Happy Cat LifePlus 
Concept®? 

 

 - Висока чувствителност към обикновените храни с повишена тенденция към  

    страдане от храносмилателни проблеми 

 

 - Проблеми с кожата и космената покривка в резултат на снабдяване с  

     неподходящи протеини и мазнини или на индивидуалния метаболизъм  

 

 - Липса на жизненост и готовност за игра и действие поради лош метаболизъм         

     и недостатъчно изхранване на телесните клетки 

 

 - Тенденция към проблеми с телесното тегло 

 

 - Повишена възприемчивост към инфекции 

 

 - Зачестяване на типичните  “болести на модерната цивилизация" 



Решението:    LifePlus Concept® 

“Ленено семе"  с Omega-3 и Omega-6 мастни киселини за 

кожата и козината  

“Микро- и макроелементи" с висока биологична активност за 

оптимален метаболизъм  

“Ферментирали зърнени семена" с естествена млечна киселина 

и метаболитно активни ензими за здрава  имунна състема  

“Ябълки" с натурални и богати на пектин влакнини за 

оптимално храносмилане  

“Подбрани 13 билки" с хранителни есенциални  масла за 

стомаха и червата  

“Натурален силиций" – фосилизирани водорасли от праисторически 

времена за здрави кости и стави  

“Екстракт от зеленоусти новозеландски миди" с  незаменими 

гликозаминогликани    

Самочувствие,  жизненост и перфектно представяне чрез 
здравословните източници от Природата! 

 



LifePlus Concept® 

· Специално подбрани билки 

 - Артищок, глухарче, корен от ликворис, цикория, джинджифил, сладко коренче,  
  мащерка, лайка, кориандър, розмари, мента, коприва, див лук, бреза 

 

 - Вторични растителни съставки, есенциални масла, микроелементи и ценни минерали от  

    билките предотвратяват недоимъчни състояния и подобряват метаболизма  

    (положителен ефект върху храносмилателните процеси, стабилизиране на  

    натуралната чревна микрофлора, абсорбция на токсини и т. н.).    

 

· Микроелементи 

 - Изключително биологично активните микроелементи повишават ензимната активност и       
     подобряват набавянето и усвояването на хранителните съставки.   

 

· Ферментирали зърнени семена (ечемик)  
 - Съдържат активирани ензими.  

 

· Ленено семе 
 - Богато е на алфа-линоленова киселина и на Омега-3 мастна  

                киселина. 

 



За билките  

 

 

        От хиляди години растенията – особено билките – са 

използвани по целия свят за лечение на заболявания, 

отстраняване на оплаквания и подобряване на самочувствието. 

 

          Някои от ефектите на билките са изследвани и научно 

доказани, докато за други все още няма обяснение.  

 

 

 
 

 



За билките  

 

 

         Известно е , че съществува изключителен потенциал в 

“лечебната сила на Природата”. 

 

         Този потенциал е използван по-интензивно в хуманната 

медицина от много време.  

 

          Вече билките се използват и във ветеринарната  

медицина.  
 

 



За билките  

 

 

          Съществуват много добри положителни резултати при коне 

след използване на традиционна смес от билки.  

 

          “Натуралната компенсация” на липса на различни хранителни 

съставки е свързана с бързо подобряване на самочувствието, 

жизнеността и физиологичното развитие.  
 
 



За билките  

         Днес продуктите Happy Dog & Happy Cat 

Supreme осигуряват  пълноценно хранене и 

чрез уникалния       

Happy Dog / Happy Cat LifePlusConcept,  

който също прави тези природни източници на 

здраве достъпни за кучетата и котките.  
 

 
 

 



Артишок 

 

 

Ефекти:  
 

• Предпазва черния дроб от токсини и инфекции. 

 

• Стимулира образуването на жлъчка. 

 

• Понижава концентрацията на холестерол в кръвта. 

 

• Редуцира нивото на кръвната захар. 
 



Глухарче 

 

• Стимулира диурезата. 

 

• Подпомага образуването на жлъчка.  

 

• Увеличава детоксичната функция на 

     бъбреците и черния дроб. 

 

• Ефект при лечение на екзема. 

 

• Ефект при лечение на ревматизъм. 
 
 



Женско биле 

• Силен противовъзпалителен ефект. 

 

• Откашлящо действие. 

 

• Предпазва стомашната лигавица. 

 

• Стимулира надбъбречната жлеза. 

 

• Препоръчва се при всички възпалителни заболявания на 

     храносмилателната , дихателната и опорно–двигателната 

системи. 

 
 
 



Мащерка 

• Антисептично при респираторни заболявания. 

 

• Понижава мускулните спазми. 

 

• Откашлящо действие. 

 

• Стимулира апетита и храносмилането. 
 

 
 



• Стимулира диурезата. 

 

• Детоксикиращо действие. 

 

• Лечение на ревматизъм. 

 

• Лечение на артроза. 

 

• Лечение на цистит. 
 

 
 

Бреза 



Коприва 

• Стимулира диурезата. 

 

• Подпомага съсирването на кръвта. 

 

• Стимулира растежа при млади животни. 

 

• Ефект при заболявния на кожата,  

дихателната и отделителната състеми.. 



Лайка 

• Стимулира храносмилането. 

 

• Хемостатичен ефект. 

 

• Аналгетичен ефект. 
 

 
 



Розмарин 

 

 
 

• Стимулира апетита. 

 

• Подобрява храносмилането.  

 

• Подобрява циркулацията на кръвта. 

 



Мента 

 

 
 

• Спира повръщането. 

 

• Подобрява апетита. 

 

• Противовъзпалително на 

дихателните пътища. 

 

• Премахва сърбежа. 



Див чесън 

 

 
 

 

 

• Стимулира отделянето на 

жлъчка. 

 

• Увеличава чревната 

перисталтика. 

 

• Подобрява апетита. 

 

• Потиска гнилостните процеси в 

храносмилателния тракт. 



· Натурален силиций 

 - високо активен източник на силиций, който е незаменим 
компонент за здрави козина, кожа, кости и нокти. Силицият също 
участва в структурата на молекулите силициев диоксид, които се 
натрупват в космената покривка.    
 

· Екстракт от зеленоусти новозеландски миди   

 - с незаменими гликозоаминогликани (GAGs), влияещи върху 
изграждането и функционирането на ставния хрущял 

  
 

· Изсушена ябълка   

 - източник на влакнини и пектин, които подпомагат по 
естествен начин храносмилателните процеси 
 

  "An apple a day keeps the doctor away!" 
 

 

LifePlus Concept® 



Препоръчват се при: 

 

• Недостатъчност в зоната на ставите и свързващите тъкани. 

 

• За стимулиране на силата и стабилизиране на опорно-двигателната 

система.  

 

• За подобряване на постиженията и предпазване от преждевременно 

износване на хрущяла. 

 

• Възстановяване след операции на стави 

     или връзки.  

 

• Артрити и ревматоидни проблеми.-  

     противовъзпалителен ефект. 

 

 

 
 

 

Зеленоустите 

новозеландски миди 



Новозеландските миди доставят комплекс от различни хранителни 

систавки:  

• гликозаминогликани 

• липидни фракции  

• колагенови аминокиселини 

 

Мидите с високо качество като суровина се подбират внимателно 

при строг контрол на производствения процес. 
 

 

Зеленоустите 

новозеландски миди 



 

      Веднага след получаването им от морето мидите се 

изсушават и замразяват по специална технология. Само 

по този начин се гарантира най-високото качество на 

хранителните компоненти. 
 

Зеленоустите 

новозеландски миди 



    При остаряването на кучетата нивата на хондроцитите и 

гликозаминогликаните в хрущяла се понижават. 

 

 

 >>> намаляване на регенеративния капацитет и    

    способността за свързване на водата. 

 

 

    Тези особености за много важни за здравината и 

изхранването на хрущяла. 
 

 

Зеленоустите 

новозеландски миди  



 

• Чрез снабдяване на хрущяла с гликозаминогликани 

и колагенови аминокиселини от храната може да се 

подобри неговия метаболизъм.  

 

• Тази активация на хрущялния метаболизъм води 

до впечатляващи резултати при лечението на 

опорно-двигателни заболявания.  
 

Гликозаминогликани 



 Happy Dog - продукти  

· Пълноценни храни 

 - Supreme (LifePlus Concept®)  

 - NaturCroq 

 - NaturKost 

 

· Допълващи храни 

 - NaturFloq 

 - Месо (влажна храна)  

 - Добавки  

 

 



Happy Dog – линии продукти: 

Supreme   и   NaturCroq  
Приликите - Supreme и NaturCroq 
 

• Без изкуствени оцветители, ароматизатори и консерванти  

• Протеини от прясно заклани животни, което естествено означава без трупно брашно  

• Без растителни протеинови екстрати (няма соя) 

• Суровини с качество за консумация от хора 

• Суровини, доколкото е възможно, от немски източници (с изключение на ориз, агнешко, сьомга, 
заешко)  

• Суровините се получават от утвърдени производители, които познаваме от много години. 

• С антиоксиданти на витаминна основа (Вит. E и C) 

Разликите - Supreme и NaturCroq 
 
 -  Supreme продукти 
   “Филе" – изключитело и уникално! 

• Суровини от най-високо качество   

• Особени съставки (сьомга, заешко, картофи) 

• Специални приложения: също особено подходящи при алергии, за предпазване от болестите на 
модерната цивилизация 

• Много добри вкусови качества  

• Особено висока смилаемост (малко количество храна – по-малко количество екскременти) 

• Природно разнообразие и уникалният Happy Dog LifePlus Concept® 

 

 -  NaturCroq продукти 
   “Котлет" – добро качество на добра цена! 

• Добро качество на суровините 

• Говеждо и пшеница са основни суровини 

• “Добре сготвено у дома" – с доказани рецептури 

• С билки – без Happy Dog LifePlus Concept® 

 
 
 

 



Защо Supreme Fit & Well? 
 
 
Проблем:                    Прекомерно високо снабдяване с мазнини и протеини на кучета с ниска активност . 

 

Последици:                   Болести на модерната цивилизация. Развъдни проблеми.  

      

Решение:                       Балансирана храна, не твърде богата на енергия, която удовлетворява  

                      действителните потребности на животните като обичани “членове на семейството”. 

 

                         По-добро представяне през периоди на високи енергийни потребности (изложби,  

                      развъждане) при понижено напрежение на органите.  

 

Базираните на изпробвани и доказани рецептури продукти "Fit & Well“ предлагат, подобно на 
природата, разнообразие от съставки с най-високо качество. Формата на гранулите е адаптирана 
за породи с различна големина. Енергийното съдържание е съобразено с нивата на активност и 
индивидуалните тенденции, което подпомага предпазването от болестите на модерната 
цивилизация при кучетата.    

 

В тези продукти присъства винаги уникалният HAPPY DOG LifePlus Concept® - комбинация от 
ценни биологично активни субстанции, които специфично подпомагат функциите на организма.  

 

 

 

 



Supreme Fit & Well 

 

Adult Mini 
 - За възрастни кучета с тегло до 10 kg и нормални енергийни потребности {26/14} 

 - За истински ценители на гурме специалитети 

 - Оптимална грижа за зъбите чрез подходяща форма и големина на гранулите 

 

Adult Medium  
 - За възрастни кучета с тегло 11–25 kg и нормални енергийни потребности {24/12} 

 - С екстракт от ценни новозеландски миди 

 - Натурално оптимало балансирано хранене 

 

Adult Maxi  
 - За възрастни кучета с тегло над  26 kg и нормални енергийни потребности {23/12} 

 -    С екстракт от ценни новозеландски миди 

 - Подходящо хранене на кучета от едри породи с оптимални гранули 

 

Adult Sport  
 - За възрастни кучета с по-високи енергийни потребности {28/16} 

 - С екстракт от ценни новозеландски миди 

 - Оптимално представяне чрез 28% качествен протеин 

 

Adult Light   
 - За възрастни кучета с понижени енергийни потребности {19.5/5.5} 

 -    С екстракт от ценни новозеландски миди 

 -    С витализиращ  L-карнитин 

 

Senior   
 - За всички кучета над 8 годишна възраст и нормални енергийни потребности  {19/9} 

 - С витализиращ  L-карнитин  

 - С екстракт от ценни новозеландски миди  

 - Артишок и цикория 

 

 

 



L- Carnithin 

 
 
  

 

 

L- карнитинът е витаминоподобна субстанция, която се синтезира чрез вит. С, 
фолиева киселина, желязо и няколко ензима в телата на хората и животните.  
Синтезът се осъществява от незаменимите  аминокиселини лизин и метионин, които 
се съдържат в животинските протеини (наименование – Carnitin). 

 

Действие,  което е научно доказано – освобождаване на енергия от мастните 
киселини. 

 

Биологична функция – транспортиране на мастните киселини в митохондриите, 
които образуват енергията в клетките. Оптимизира концентрацията на мазнините в 
кръвта и може да редуцира сърдечните заболявания. 

  

 

 



Supreme Junior – защо две фази?  
 
 
· Растежът е най-интензивен при всички породи през първите месеци след раждането (високи    

  потребности от протеин). 

 

· Необходимостта от протеин при средните и едри породи е различна през бебешката и    

  следващата фазa на растежа. Тя се понижава след пълното развитие на зъбите (приблизително  

  на възраст 5-6 месеца).    
   

· Линията на понижени потребности от протеин показва най-добре важността на проблема при  

  хранене на чувствителни към растежа породи. 

 
 
 
 



  

Контрол на теглото при 

растящи кучета 



Supreme Junior:  

концепция за две фази  

Здраве от раждането ... 
 
 

· Диференцирано хранене за удовлетворяване потребностите на кученцето    

  (фаза 1) и на растящото куче (фаза 2) 

 

· С най-добри суровини: пилешко, агнешко, морска риба, ориз, ценни   

  новозеландски миди ... 

 

· Балансирано съдържание на протеини и мазнини 

 

· Оптимално съдържание калций / фосфор 

 

· Максимална смилаемост и отлични вкусови качества 

 

· С уникалния Happy Dog Junior Plus Concept® 



Supreme Junior: 

концепция за две фази  
 

Специалитети: 
 - Baby Milk Probiotic: супер премиум бебешко мляко с пробиотични култури   

 - Aufzucht (rearing) Мюсли: отлично смилаема бебешка каша, улесняваща 

                  кученцата в промяната на храненето при отбиването им 

 

Mini 29 Baby+Junior 
 -  За дребни породи с тегло 1-10 кг (като възрастни)  

 -  Храна за малки кученца и подрастващи млади кучета на възраст от 4 до 12 месеца   

 

Medium Baby 28 
 - За средни порорди с тегло 11-25 кг (като възрастни) 

 - Храна за малки кученца на възраст от 4 седмици до 5 месеца вкл.    

 

Medium Junior 25 
 - За средни породи с тегло 11-25 кг ( като възрастни)  

 - Храна с намалено количество протеин за подрастващи кучета след 6-ия месец   

 

Maxi Baby GR 29 
 - За едри породи с тегло над 25 кг ( като възрастни)  

 - Храна за малки кученца на възраст от 4 седмици до 5 месеца вкл.  

 

Maxi Junior GR 23 
 - За едри породи с тегло над 26 кг (като възрастни)  

 - Храна за млади кучета с намалено количество протеин след 6-ия месец    

 

 



ВАЖНО  -   ВАЖНО  -  ВАЖНО  
 

Точно определеното количество храна 
 

 - Желателно тегло (идеално тегло). 

 - Хранете само с точното количество храна. 

 - Не давайте храна между храненията, както и допълнителни  хапки.   

 - Не добавяйте към храната нищо, освен необходимото (т.е. хапки и добавки).    

 - Отчитайте активността и метаболизма: на джак-ръсел териер или на мопс.      

 - Сменете типа храна за пораснали кучета, както е препоръчано: за мъжки, за женски, за кастрирани  

      кучета, според метаболизма им и т.н.   

 

Защо храна за кученца, а не храна за порастнали кучета?   
 

 - Защото кученцата  растат и имат нужда от много повече енергия ( мазнини), отколкото порастналите   

     кучета.    

 - Защото докато растат за формирането на мускули, кожа, сухожилия и стави  кученцата от различните  

     породи имат различни потребности от протеин  до смяната на млечните зъби с постоянни  

     (приблизително на 5 месечна възраст).   

          Например:   

• Храна за малки кученца с 29 % протеин и 15 % мазнини –препоръчва се дневна дажба 300 гр. дневно   

• Храна за пораснали кучета с 22% протеин и 10 % мазнини –кученцето се нуждае от 450 гр. дневно 

( За  порастнали кучета дажбата  е 300 гр. дневно при тегло 25 kg)  

 

 3  x 29  =  87 гр протеин           3  x 15 = 45 гр мазнини                 Храна за малки кученца 

4.5 x 22 =  99 гр протеин        4.5 x 10 = 45 гр мазнини                 Храна за пораснали кучета 

     

• Това означава:  12 гр ПОВЕЧЕ протеин  + същото количество мазнина + ПОВЕЧЕ минерали  и т.н.   

• Риск от прехранване!  

 



Supreme  Sensible  Nutrition 

 

За квалифицирано хранене на кучета със специални нужди     

 - Хранене с  Happy Dog Supreme Life Plus Concept® (с изкл. на  Africa). 

 - Специални рецепти,съдържащи изключителни суровивини.     

 - Може да се използва като специална диета.      

 - По-добро приемане и храносмилане.   

 - Предпазване от болестите на модерното общество чрез   

    адаптириране на протеиновото съдържание, както и това на  

    мазнините.    

 - Подходящи за пораснали кучета от всички породи. 

 - “Световно кулинарно пътешествие “ - идеално за разнообразие в  

    храненето. 

 



Supreme Sensible Nutrition  

 

Supreme Africa Ostrich & Potato 

 - Препоръчва се от ветеринарните лекари при алергии и хранителен 
интолеранс. 

 - Единствен източник на протеин от животински произход (Африкански 
щраус). 

 - Без съдържание на зърнени съставки – с картофи без глутен. 

 

 

Supreme New Zealand Lamb & Rice 

 - С 21% агнешко месо, 21% ориз и хранителни миди. 

 - За кучета с нормални енергийни нужди. 

 - Особено подходяща за животни с чувствителна храносмилателна 
сиситема и алергии. 

 - Може да се използва като специална диета! 

 

 

Supreme Ireland Salmon & Rabbit 

 - С най-добрата сьомга, вкусно заешко и картофи . 

 - За кучета с нормални енергийни изисквания.  

 -  За кучета с проблеми с кожата и козината и/или алергии. 

 - Може да се използва като специална диета! 

 

Supreme Toscana 

 - За кучета с напълно завършен растеж и енегийни нужди от ниски  до 
нормални. 

 - Лесно смилаема храна за кастрирани кучета.  

 - Съдържание на мазнини само 6.5% – може да се използва като 
специална диета! 



NaturCroq  линия продукти 

 

NaturCroq Puppies 
 - За кученца и млади кучета на възраст над 4 седмици 

• Породи с тегло 11-25 kg от 6 месечна възраст >>> Medium Junior 25 

• Едри породи над  26 kg от 6 месечна възраст >>> Maxi Junior GR 23 

 

NaturCroq Original + Spelt 
 - Стандартни гранули за възрастни кучета с нормални енергийни потрбности 

 

NaturCroq Balance с домашно сирене   
 - Гранули микс за възрастни кучета с нормални енергийни потрбности 

 

NaturCroq Lamb & Rice 
 - Рецептура  с агнешко и ориз за възрастни кучета с нормални енергийни  

                  потребности 

 - Също и за чувствителни животни (съдържа агнешко и ориз) 

 

NaturCroq Senior  
 - Лесно смилаема храна за стари кучета 

 

NaturCroq XXL 
 - Големи гранули за едри породи, умерено съдържание на мазнини и протеини 

 

NaturCroq Active 
 - За животни с по-високи енергийни потребности - подвижни, спортни, ловни 

 

 

 



Мюсли и месо 
 
NaturKost Kernig Crunchy  

 - За всички породи кучета с нормални енергийни потребности 

 - Мляно мюсли с разнообразие от съставки с неравна повърхност 

 

NaturKost Classic Sensitive  

 - Пълноценно мюсли за животни  с нормални енергийни потрбности 

 - Високо съдържание на лесно смилаемо фино мюсли - особено подходящо за животни с  

                  чувствително храносмилане  
 - Може да се използва като специална диета! 

 

NaturFloq Light Flakes 

 - Допълваща храна за смесване с консерва или месо 

 -    Високо съдържание на лесно смилаемо фино мюсли - подходяща за животни с 

                  чувствително храносмилане  
  - Без животински протеини и мазнини – подходяща също за алергични животни!  

 - N.B.: Съотношението месо – мюсли може да се адаптира в зависимост от потребността! 

 

NaturKost 5-Grain-Flakes 

 -    Допълваща храна за смесване с консерва или месо  

 - С хранителни билки 

 - Без животински протеини и мазнини – подходяща също за алергични животни!  

 - N.B.: Съотношението месо – мюсли може да се адаптира в зависимост от 

                    потребността! 

 

Pure Meat – Single Protein  

 - Допълваща храна: първокачествено месо в консерви - агнешко, пуешко, 

                  говеждо 

 - За хранене при алергии 

 - Зa смесване с мюсли или домашно приготвена храна 

 

 

 



 

HairSpecial 

 - Хранителна добавка при проблеми  

  с кожата и козината 

 - Високо съдържание на биотин, цинк и др. 

ArthroFit 

 - Хранителна добавка за стави и връзки  

 - Съдържа 4% екстракт от хранителни  

      миди и много други натурални био-активни съставки  (напр.      

                    противовъзпалителни водорасли и минерален комплекс) 

 -   N.B.: ефекът не зависи от количеството, а от КАЧЕСТВОТО на мидите! 

• идеален момент за събиране + обработка непосредствено след това =  

най-доброто качество (максимално съдържание на GAG и най-добра 
ефикасност) 

Multivitamin Mineral 

 - Добавка за домашно приготвени храни и хранене с месо 

 - Могат да бъдат използвани като “витаминно-минерално третиране” 

PowerPlus 

 - Хранителна добавка за много добри спортни постижения, възстановяване и   

                    репродукция 

 - Най-висока смилаемост + бързо освобождаване на енергия = оптимално 
  възстановяване! 

Sano N 

 - Диетична храна, специално предназначена на животни с бъбречни,  

  чернодробни и сърдечни заболявания 

 - Намалено съдържание на протеини, натрии и фосфор – при  
      използване на протеини с високо качество  

 - N.B.: не е специална диета при “бъбречни камъни”! 

Специални продукти  



 

.  
 

Висок диетичен ефект чрез най-качествени суровини с 

голяма концентрация. 

Нова оптимизирана формула. 
 

 

Зеленоусти новозеландски 

миди  – специален продукт 



Happy Cat - продукти 

Пълноценна суха храна 
 
 

· Supreme "Fit & Well" 

 - С уникалния  

     Happy Cat LifePlus Concept®  
   

 

· Medium (Minkas) 

  



Happy Cat Supreme Fit & Well 

 

 

  

Fit & Well – подобрява състоянието на котката 

 

Котките са животни, които се грижата за доброто си самочувствие и ни показват 
ежедневно как да се радваме на живота. “Wellness” и здравословна храна е 
перфектната комбинация: балансирана и разнообразна диета, водеща до здраве 
и добро състояние.  

 

Happy Cat Supreme Fit & Well е рецептура, предлагаща подбрани и различни по 
произход съставки. Разнообразните компоненти са оптимални за котешкия 
метаболизъм, като осигуряват на котката да се чувства напълно Fit & Well. 

 

Happy Cat Fit & Well – повишава доброто състояние на котките в резултат на: 

• Висококачествени и лесно смилаеми съставки 

• Високото качество на  “гурме”  

• Умерено съдържание на протеини и мазнини 

• С уникалния  Happy Cat LifePlus Concept 
 

 

  



Happy Cat Supreme Fit & Well 

 

 

  

Разнообразен избор – Активен метаболизъм – 

Здрави котки: 

 

+   Кожа & козина – лъскава, плътна козина и     

     здрава кожа 

+   Грижа за зъбите – здрави и силни зъби 

+   Стабилна имунна система – жив   

     темперамент 

+   Стомах & черва – оптимално храносмилане 

+   Контрол върху формирането на космени  

     топки – отстраняване по естествен начин 

+   Контрол върху формирането на уринарни   

     камъни – оптимална стойност на pH на   

     урината 

 

=   wellness 

  



Happy Cat Supreme Fit & Well 

• Happy Cat Junior  За котенца след 5 седмична възраст 

• Happy Cat Adult Meadow Lamb       Разнообразие без съдържание на риба за възрастни котки 

• Happy Cat Adult Atlantic Salmon  За котки, завършили растежа си 

• Happy Cat Adult Alpine Beef              Съдържание  на само 12% мазнини, превъзходни за захапване - 
      средни по размер гранули 

• Happy Cat X-Large   Големи гранули за здрави зъби, идеални за едри котки, без    

                                                                съдържание на риба, освен това подходяща за смесване с    

                                                                други видове суха или мокра храна 

• Happy Cat Light                      За котки с наднормено тегло и кастрирани котки 

• Happy Cat Senior                      За котки над 10 годишна възраст, специална грижа за бъбреците   

• Happy Cat Diet Niere/Kidney             Пълноценна диетична храна за случай на  хронична бъбречна   

                                                               недостатъчност 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Happy Cat Supreme Fit & Well 

НОВО!  
Junior Grain-Free & Adult Grain-Free 

 

• Най-високо “гурме” качество – с пилешко, 

картофи без глутен и с полезната Yucca 

Shidigera 

• Вкусни допълнителни разновидности  

• Препоръчва се от ветеринарните 

лекари за котки с хранителна 

непоносимост. 

• Не съдържа риба!  



Какво представляват? 

 

Трупно брашно – меснo брашно 
 - Трупно брашно: суровини от различни животински видове (кланичен субпродукт,   

                  трупове и т. н.)  се изсушават и  смилат във фабрики за обработка на животински   

                  субпродукти, одобрени от EU. 

 - Месно брашно (“птиче брашно”, “агнешко брашно”, и др.): суровини от животински           

                  произход, отделени в кланницата и преработени в брашно (изсушени и смлени). 

 

Индивидуално деклариране 
 - Състав в намаляващ ред на съдържание:  

Ечемик, месо от сьомга (11%), заешко месо (10%), пълнозърнесто овесено брашно (7.5%), птича 
мазнина, картофено брашно (2.5%), дикалциев фосфат, меласа от захарно цвекло, хидролизиран 
черен дроб, ябълки (изсушени) (1%), яйчен прах, натриев хлорид, мая (изсушена), калиев хлорид, 
водорасли (изсушени), ленено семе (0.2%), ечемик (фермрнтирал) (0.2%), месо от миди (изсушено) 
(0.05%), Yucca shidigera, артишок, глихарче, джинджифил, листа от бреза, коприва, градински чай, 
кориандър, розмарин, мащерка, сладко коренче, лайка, meadowsweet, чесън, (общо съдържание на 
билки: 0.16%) 

 

Групово деклариране  
 - Състав в намаляващ ред на съдържание:  

Месо и животински субпродукти, зърнени и растителни субпродукти, минерални смески, витаминни 
смески 



Как да се чете 

декларацията – част 1 
· Например: Happy Dog Supreme Ireland 
 
 - Състав в понижаващ ред по отношение на теглото 

  Ечемик, сьомга (11%), заешко (10%), овес (7.5%), пилешка мазнина, картофи (2.5%), дицалциев фосфат,  

      захарно цвекло, хидролизиран черен дроб, ябълки (изсущени) (1%), яйчен прах, натриев хлорид,    

      мая(суха), калиев хлорид, морски водорасли (сухи), ленено семе (0.2%), ечемик (ферментирал) (0.2%),  

      месо от миди (сухо)(0.05%), юка, артишок, глухарче, джинджифил, листа от бреза, мащерка, цикория,  

      кориандър, розмарин, коприва, сладко коренче, лайка, градински чай, чесън, (общо билки: 0.16%) 
 

 - Анализ 

  Суров протеин min. 21%, сурови мазнини min. 10%, сурови влакнини max. 3.0%, общо минерално  

      съдържание max. 7.5%, влажност max. 8% 
 

                                    Какво е съдържанието на въглехидрати (NfE)? 

     100 (%) - 21 - 10 - 3.0 - 7.5 - 8.0 = 50.5% 

 

· Например: Lamb & Rice (Company XY) 
 
 - Състав в понижаващ ред по отношение на теглото 

  Агнешко (26%), ориз, оризово брашно, натрошен ориз, оризов глутен, слънчогледово масло,  
  минерали, витамини 
 

 - Анализ 

  Суров протеин min. 22%, сурови мазнини min. 10%, сурови влакнини max. 3%, общо минерално   

      съдържание  max. 7%, влажност max. 8% 
 

                                                       Какво е съдържанието на въглехидрати(NfE)? 

     100 (%) - 22 - 10 – 3.0 – 7.0 – 8.0 = 50% 

 



Как да се чете  

декларацията – част 2  
 

Състав: съдържание на “месо” – съдържание на въглехидрати  
 

 - Съдържанието на протеин и на въглехидрати зависи от рецептурата и от “употребата” на   

     продукта  
   

• Храните за стари и за с наднормено тегло кучета съдържат понижени количества протеин  

(“месо”) и / или мазнини и съответно повече въглехидрати  

• Храните за кученца и за активни кучета имат високо съдържание на протеин и на мазнини (“месо”) и 
респективно по-малко въглехидрати 

 

 - При храните с високо качество не се използват растителни протеини 

• над 90% от протеина се доставя от животински суровини 

 

 - Само когато е “подчертан” (със само един източник на протеин) и / или при богати на    

     протеин сухи храни (активни кучета, кученца) източниците на протеин са приоритетни в  

     състава. 

 

 -  “Съдържанието на месо” в смисъла на “съдържание на протеин” НЕ може да се използва като   

       критерий за качество на храните за животни.  

 

 - Качеството на протеиновите източници може да се види от следната декларация:  

• “Месно брашно"(сухо, смляно месо от животни за човешка консумация от кланица) е с най-високо 
качество, предлагано на пазара и съдържа само много малки количества хрущяли, кости и сухожилия. 
Това го прави особено лесно смилаемо и добре възприемащо се от организма!  
    



Основна информация  

Част1 

· Пълноценна храна  
 

          -  Която се храни изключително самостоятелно, осигурява здраве, животните получават    

                достатъчен баланс на хранителните съставки, витамини и микроелементи (+ вода в   

                случай на суха храна)      
  

 

· Хранителна добавка  
 

 - Храна, която сама по себе си не осигурява достатъчно съдържание на хранителни 
 съставки, витамини и микроелементи за гарантиране на здравето на животните  
   

 - Храните от този вид се препоръчват при нужда – за известен период – като 
 допълнение на основната харана (напр. Hair Special или ArthroFit) или в комбинация с 
 други хранителни добавки към основната хранителна дажба (напр. Happy Dog Pure 
 Meat с Happy Dog Light Flakes) 

 

 - Даването на хранителни добавки като допълнение към основната храна трябва да 
 става при определени условия -  ако те се дават продължително време или постоянно, 
 когато това не е необходимо (напр. препоръки на ветеринарния лекар на базата на  

            установена недостаъчност) – дори има вреден ефект! (Допълнителните минерални  

            хранителни добавки към основната храната на растящото кученце) 

 



Основна информация  

Част2 

· Препоръки за хранене  
 - Определят се на базата на изчисления - количеството харана за кг телесно тегло на  
  животното и на базата на приема на храна. Всяка разлика от средното телесно тегло,  
  темперамент, активност и т. н. изисква индивидуално адаптиране на хранителното  
  количество! Трябва да се вземат предвид разликите между идеалното и действителното  
  тегло, особено в период на растеж! 

 - Ако се дава допълнително друга храна (напр. ако се замени с друга храна),  
  и също когато се дават малки количества лекарствени средства, изчисленото количество 
     на дневната дажба трябва да бъде съответно намалено.  

· Предимства и недостатъци на хранителните добавки 
 - Tова са основно “хранителни добавки” и принципно трябва да се дават в малки    

                количества – те не са част от основната храна. Ако се дават в повишени количества  

                и/или за дълъг период от време при определени обстоятелства могат да доведат до   

                наднормено тегло (поради това, че обикновено са богати на калории!) и до симптоми на  

                недостиг като загуба на блясъка на козината.  
  (Максимално до приблизително 15% от дневния енергиен прием) 

· Съвет   
 - В случай на чувствителност на животните към добавки (изкуствени оцтветители, 
 консерванти, и т.н.) в храната и лечебните добавки или при известна алергия към 
 съответната храна се препоръчва да се обърне специално внимание по отношение на 
 точното описание на състава на храната и специфичните детайли на одобрените от EEC 
 добавки, отбелязани върху опаковката. 

 

 

 



Специална информация за 

котките – част 1 

            Котките не са дребни кучета 

           - Котките като вид са много специализирани по начина, по който усвояват хранителните     

                вещества. Това обяснява нуждата им от храна, която е богата на протеини от   

                животински произход. 

   - Поради техния пустинен произход котките са свикнали на малък дневен прием вода и  

                това е причината да отделят много концентрирана урина. Съществува риск от   

                образуване на камъни в бъбреците! 
• Осигурете им висококачествена, питателна храна, с ниско съдържание на магнезий и фосфор и       

  достатъчен прием на вода! 

• Поставете купата за вода поне на 2 метра от купата за храна! 

• Когато е възможно осигурете повече от една купа за вода!  

• Някои котки предпочитат вода от други източници! 

                - Котките са ловци по природа, те предпочитат да се хранят с малко количество храна по  

                 няколко пъти на ден: 
• Храната трябва да се предлага  поне  на 2-3 порции  дневно или  да се остави постоянно на   

  разположение. 

• Котките с наднормено тегло и кастрираните котки трябва да получават точно определено количество    

  храна и тя трябва да е с намалено съдържание на мазнини 

                 - Котките предпочитат храна с разнообразни съставки и вкусове 
• Не предлагайте храна, чийто състав е  само на базата на малко количество протеин (от пилешко   

   месо) 

• По-добре е предлаганата храна да съдържа протеин от няколко вида месо (HAPPY CAT Supreme)  

• Смесвайте храните с различен вид протеини  за да предлагате разнообразие ! 



Специална информация за 

котките – част 2 
 - “Капризните котки не се раждат такива, неправилното хранене ги прави капризни!”  
   (Цитат на  Lewis, Morris, Hand – Клинична диететика за кучета и котки ) 

• Съвет: смесвайте  различни  видове храни 

 

 - Правилното количество храна е важно за поддържане за оптималното тегло и добрата   

              кондиция, и зависи от индивидуалния метаболизъм на котката 
• Метаболизмът на кастрираните животни  често се променя значително. Предлагайте храна, 
съдържаща намален процент мазнини, в точно определени количества. 

             -  Когато става въпрос за чувствителни котки, променяйте храната им бавно, на етапи (3-7   

               дни). 

           -  Специалните съставки в храната, подпомагащи отделянето на погълнатите косми в     

              никакъв случай не заместват необходимостта от интензивен груминг и изресване, особено   

              при дългокосместите породи! 

            -  Котките, които често излизат навън предпочитат да се изхождат и уринират на различни  

               места. Затова е добре да имате две котешки тоалетни в дома или да се осигури  

               възможност за излизане навън. 
• Винаги слагайте една тоалетна повече от броя котки в дома Ви 

 

             -  Котките, които не напускат дома трябва да имат различни възможности да поддържат 

              менталното и физическото си здраве като играчки, катерушки и др. варианти за  

              разнообразяване на ежедневието им. 

           -  За разлика от кучетата, теглото на бременните котки започва да се увеличава от втората  

             седмица на бременноста: количеството храна трябва да се увеличи и/или изборът на  

             храна да се адаптира своевременно(напр.гамата храни Happy Cat Supreme Junior), така че   

             котката да бъде в оптимална кондиция за раждане и отглеждане на котенцата. 

 



Специална информация за 

котките – част 3 

Влажна храна (консерви, паучове, пастети) 
 

Предимства пред гранулираната 

• По-апетитна миризма 

• По-вкусна, повечето котки я предпочитат 

 

Недостатъци 

• Не отстранява плаката – не осъществява профилактика срещу зъбния камък. 

• Не стимулира дъвкателните мускули. 

• Високо съдържание на вода – твърде голям обем. 

• Значително по-висока цена на дневната дажба  

   Пример:  100 г дневна дажба влажна храна = 1,50 лв. 

                  50 г дневна дажба гранулирана храна = 0,60 лв. 

 

 

НОВО! 

Богата гама от консерви, паучове и пастети на Happy Cat 
q 



Благодаря Ви за проявения 

интерес!  
 
Service Department 

Tel.: + 49 (0) 82 34 / 96 22-418 

Fax: + 49 (0) 82 34 / 96 22-8418 

E-mail: beratung@happydog.de 

www.happydog.de 

  



Съвети за индивидуално 

хранене 



Орган Функция Eфект 

Слюнчени жлези Продуцират водниста слюнка, 

приблизително 20-40 ml/kg телесно тегло 

(=BW) / ден 

Овлажняване на храната, 

Улеснява предвижването до стомаха, 

увеличава водното съдържание на химуса, 

Няма храносмилателни ензими 

Стомах 

(Време на задържане на 

храната : 15-20 ч) 

Орган където постъпва храната,  

осигурява дори предвижване на храната 

към червата, произвежда стомашни 

сокове  със солна киселина и ензими, 

необходими за разграждане на 

протеините 

Дезинфекция погълнатата храна, начало на смилането на 

протеините в среда с кисело рН  

Черен дроб Пройзвежда жлъчка, приблизително 15 

ml/kg телесно тегло / ден (жлъчен мехур) 

Емулгира продуктите от смилането на мазнините и по този 

начин ги подготвя за абсорбирането им в кръвта 

Панкреас 

 

Произвежда панкреатични сокове 

(При кученцата, ензими за разграждане на 

скорбялата не са достатъчни за периода 

на първите 3-4 месеца!) 

Неутрализира киселото химусно съдържание от стомаха, 

Съдържащо най-важните ензими необходими за смилането на: 

протеините (протеинази), мазнини (липази), въглехидрати 

(амилази) 

Тънки черва 

(Време на задържане на 

храната : 60-90 min.) 

Произвежда чревен сок, начало на 

абсорбцията смлените хранителни 

съставки, минералите, витамините и 

водата в кръвта,  

Притежават много малко ензимна активност 

Дебели черва 

(Време на задържане на 

храната варира в 

зависимост от 

съдържанието на 

влакнини) 

Съдържа огромен брой бактерии (чревна 

микрофлора), която е включена в 

понататъшния процес на храносмилане; 

Aбсорбция на водата, минералите и 

други хранителни съставки 

Подпомага храносмилането чрез чревната микрофлора 

Функции и ефекти на 

храносмилателните органи 



Значение на съдържанието на храните за 

кучета и котки за техния метаболизъм 
Съдържание Значение 

Суров протеин  

(протеин) 

• Протеините са хранителни съставки, които формират и поддържат телесните ткани (мускули, органи, кожа, козина, съединителна тъкан) 

• Съставка на ензимите (важни за преобразувабнето на субстанциите в организма) 

• Съставка на телесните флуиди (кръв, сектрети, мляко – при лактация) 

• Амино киселини са елементарни съставни части на протеините 

• Незаменими амино киселини трябва да са включени в храната и по този се определя качеството на хранителия протеин (биологична стойност) 

(Котките имат значително високи изисквания за съдържание на протеин, поради високата ензимна активност на черния им дроб, което подпомага 

получаването на енергия и продуцирането на глюкоза.) 

Сурови мазнини • Осигуряват енергия за поддържане на телесните функции (телесна температура, мускулно съкращение, функциониране на органите)  

• Съдържат мастни киселини и глицерин 

• Есенциални мастни киселини (напр. линоленова и арахидонова киселина) трябва да бъдат включени в храната  

• Съществени за много метаболитни процеси (напр. зрение, храносмилателни ензими) 

 (Котките за разлика от кучетата не могат сами да образуват арахидонова киселина от линоленова) 

Сурови влакнини • Влакнини (по-високо съдържание, по-висок качество на фекалиите) 

• Редовния прием е съществен за контролирането на храносмилането 

• Абсорбция на токсини в червата и регулиране на дефекацята 

Сурова пепел 

(Всички минерални 

съставки в храната) 

• Калции и фосфор са от  основно значение за скелетната и телесна структура 

• Магнезии – за костната структура и ензимното производство 

• Натрии – за регулиране на водния баланс и кръвното налягане 

• Микроелементи: Желязо (оцветява кръвта и мускулите, транспорт на киселини), мед (участва във формирането на кръвта и пигментите),  

Цинк  (скелетна и ензимна ефикасност), манган (ензимна ефикасност), йод (щитовидна жл.), селен  (клетъчен метаболизъм) 

Въглехидрати 

(NfE) 

• Съществен източник на енергия, много бързо усвоими  

• Зърнената скорбяла е най-важния въглехидрат (разграждане – обработка) 

Витамини • Витамин A – кожен метаболизъм, зрение (котките не могат да преобразуват предварителните форми на раст. вит. Vit. A във Vit. A!) 

• Витамин D3 – абсорбция на Ca в червата, включване и отстраняване на Ca в и от скелета 

• Витамин E – клетъчно дишане и клетъчна регенерация, витамин K – кръв, биотин като витамин за кожна протекция 

• Витамини B1, B2 и B6 – метаболизъм на въглехидрати и протеини (нуждите на котките за вит. B6 са 4x по-високи от тези на кучетата, необходим 

за функционирането на трансаминазите в черния дроб) 

• Витамин B12 – образуване на кръвта в костния мозък, фолиева киселина– поддържане на метаболитните процеси 

• Пантотенова киселина, ниацин – източник на енергия за клетките (нуждите на котките за ниацин са 4x по-високи от тези на кучетата, 

животинските тъкани са с високо съдържание на ниацин)    



Препоръки за хранене при специални потребности – 

част 1  

Отбиване на кученца  •Майки: напр. Fit & Well Sport, Mini 29 Baby+Junior, Medium Baby 28, Maxi Baby GR 29 

•Кученца до 4 седмична възраст – само майчино мляко. 

•Изклуяително лесно отбиване чрез Aufzucht flakes,разтворени с puppy milk или топла вода, 

или накиснати гранули (Mini 29 Baby+Junior – for breeds up to 10 kg, Medium Baby 28 – for 

breeds from 11-25 kg, Maxi Baby GR 29 – for breeds from 26 kg) 

•След отбиването: Aufzucht, Mini 29 Baby+Junior, Medium Baby 28, Maxi Baby GR 29 

•След смяна на зъбите  на  5-6 месечна възраст кученцата от едрите породи трабва бавно ( 

за около 4 седмици) да преминат към Medium Junior 25 (breeds from 11-25 kg), Maxi Junior 

GR 23 (breeds from 26 kg) 

•N.B: Винаги адаптирайте количествата храна в зависимост от фазата на растежа! (през 

първите 6 месеца – основната растежна фаза – колияествата храна се увеличават, а след това 

се редуцират отново в съответствие с понижаващите се енергийни потребности!) След 12-18 

месечна възраст  се използват храни за завършили растежа си кучета в зависимост от 

енергийните потребности. За дребни породи след  9-12  месечна възраст:  Fit & Well Mini  

Матова, разрошена или 

опадаща козина, при 

загуба на пигмент   

• Наблюдава се при използване на храни с недостатъчно или с лошо качество протеин и 

мазнини. Това води до дефицит на аминокиселини,ненаситени мастни киселини или витамини. 

•Съве: използвайте храни с високо качество, например  Supreme Sensible Nutrition 

products, Fit & Well Adult varieties, NaturKost Classic Sensitive, NaturCroq Balance, Happy Dog 

HaarSpezial (особено преди и по време на смяна на козината)  

Пустули, екземи, сърбеж, 

себорея, алергии   

•Често се получават при прехранване с протеин 

•Съвет: да се понижи съдържанието на протеин в дажбата 

•Например: Supreme Sensible Nutrition products, Fit & Well Light, NaturCroq Lamb & Rice  

•При алергии: Supreme Africa, Supreme Irland, Supreme Neuseeland, Pure Lamb, Pure Turkey 

with potatoes  



Стари кучета  

(от 8 години)  

•Намаляват нуждите от протеини и мазнини, увеличават се нуждите от влакнини 

•Напр.: Fit & Well Senior, NaturCroq Senior Fit&Well Light (за стари кучета с наднормено тегло) 

•Също: NaturFloq Leichte Flocken или NaturFloq 5-Korn-Flocken с карамел или прасно месо 

(само малко месо!) 

•Happy Dog Multivitamin Mineral може да се дава също като лечебно третиране за 

възстановяване на баланса на приеманите есенциални хранителни съставки, което е често при 

стари животни.  

Хранене през лятото и 

през зимата  

•Ако живеят на закрито (в дома) може да се хранят п о един и същи начин през зимата и 

през лятото 

•Кучета, които живеят на открито се нуждаят от храна с високо съдържание на мазнини 

през зимата  

•Нар.: Разновидностите на Fit & Well Adult (при необходимост съдържанието на мазнини може 

да се увеличи допълнително чрез добавяне на шафраново масло) 

Панкреатични проблеми •В случай на eнзимна недостатъчност трябва да се дава храна с понижено съдържание на 

мазнини; при необходимост трябва да се включат ензими 

•Напр.: NaturKost Classic Sensitive или мокра Fit & Well Adult Medium или Maxi 

•Дневната дажба да бъде разделена на няколко хранения с малки количества  

Чести храносмилателни 

проблеми 

•Да се осигури лесно смилаема храна, дажбата да се разделя на 2-3 приема през деня 

•Даване на лека закуска и внимателно отношение! 

•Напр.: NaturKost Classic Sensitive, Fit & Well Adult Medium или Maxi, Supreme Neuseeland 

(необходимо е предварително накисване на гранулите)  

Възстановяване •Помощ: Стимулиране на метаболизма и увеличаване на жизнеността чрез включване на 

специални билки c комбинация с микроелементи и витамини   

•Сухата храна трябва да бъде предварително накисната  

•Напр.: Supreme Sensible Nutrition, Fit & Well Adult varieties, NaturKost Classic Sensitive, при 

необходимост добавяне на ArthroFit или Multivitamin Mineral като лечебни съставки  

Препоръки за хранене при специални потребности – 

част 2  



Препоръки за хранене при специални потребности – 

част 3 

Бъбречна недостатъчност •Функционирането на бъбреците е ограничено 

•Необходима е висококачетвена храна, бедна на протеини, фосфор и натрии няколко пъти на 

ден. 

•Диетична храна: Sano N. Винаги да има прясна вода на разположение.  

Чернодробни заболяания  •Засегнато е функционирането на черния дроб  

•В случай на проблеми в лека степен Fit & Well Senior или Fit & Well Light 

•В случай на тежки проблеми (изключение на храносмилателни проблеми): Sano N 

•Дневна дажба разпределена на малки няколко приема!  

Наднормено тегло •Хранене само според нуждите (хранене 2-3x дневно) 

•“Снаксове ” когато е възможно под форма на плодове и зеленчуци (напр. ябълки или моркови) 

•Избор на храна с ниско съдържание на мазнини! 

•Напр.: Fit & Well Light, Supreme Toscana (особено подходяща за млади кастриранеи 

кучета!), NaturKost Kernig Crunchy, NaturCroq Lamb & Rice 

•По възможност да се осигури на кучето най-малко 2 часа активност всеки.  

•Постепенно увеличаване на активността  

Поднормено тегло •Поради високо съдържание на протеини, “high-performance” храната спомага за 

увеличено ниво на активност (подобно на овеса при онете) 

•По-добре: по-голямо количество храна “при нормална степен на активност”  

•Напр.: Fit & Well Adult Medium или Maxi, при необходимост трябва да се увеличи 

съдържанието на мазнини (напр. чрез добавяне на слънчогледово или шафраново масло)  

Сърдечна недостаъчност  •В случсй на тежки нарушения, да се осигури ниско съдържание на натрий!  

•Дневната дажба да е разпределена на няколко приема!  

•Напр.: Sano N (или Fit & Well Senior) 


