
Winner Pet Sale of Animal and 
Poultry Food . L.L.C

WINNER PLUS HOLISTIC ADULT holistic rich in fresh chicken meat is a very high-quality
complete feed ideal for sensitive dogs of all breeds with particular nutritional stomach and
intestinal requirements. The gluten free composition without corn and classical grain, with
chicken and lamb as only source of animal protein ensures the best compatibility for all dogs
especially for dogs with allergies and intolerances against gluten. The prime dried and fresh
chicken meat and best quality lamb (together %44 meat content) guarantee a high digestibility.
Ensures the consumption of natural vitamins supporting the immune system, providing active
cell protection against free radicals. L-carnitine promotes energy and fat metabolism, recovery
after stress and is enhancing the performance. The addition of high-quality, natural herbs
together with FOS (Inulin) ensures optimal metabolism, best health and supports the intestinal
flora. L-Carnitine promotes the energy and fat metabolism, the regeneration after stresses
and has a powerful effect. The contained fruits provide natural vitamins, together with the
vitamin E derived from natural raw materials support the immune system and offer active cell
protection against the free radicals. Glucosamine of the New Zealand green-lipped mussel
and chondroitin ensures good development and strengthening of tendons, cartilage and
joints.Produced without wheat, classical grain, soy, corn, eggs, dairy products, chemical
colour, flavouring substances and cereals containing gluten.

Composition: Chicken %40 (of which %14 fresh chicken meat); rice; chicken fat; dried lamb
(%4); peas; dried sugar beet pulp (desugarized); dried potato; potato starch; brewer’s yeast;
salmon oil; linseed oil; dried carob pods; mannan-oligosaccharides (from natural origin); inulin
(source of natural fructo-oligosaccharides); herbs (marigold, fennel, chamomile, peppermint,
parsley, fenugreek seed, chicory root, licorice root, carob flour); red fruits (dog rose, raspberry,
blueberry, chokeberry, apple); Omega %0,6)  3); Omega %3)  6); glucosamine from green
lipped mussel meat (Perna canaliculus); minerals; vitamins; trace elements; natural vitamin E.
Available in: 2 kg, 12 kg

Adult holistic

GMO FREE

GRAIN FREE

WITH POTATO & RICE

GLUTEN FREE

NO ANIMAL TESTING

NO SOY, EGG & DAIRY PRODUCTS

NO CHEMICALS

ENVIRONMENTAL PRODUCTION

Analytische Bestandteile

Nutritional additives per kg
05gmnorI

56gmcniZ

NEW improved recipe! Now contains
- additional %14 fresh chicken meat
- linseedoil for skin and coat
- glucosamine for bones and joints
- more Omega 3 + Omega 6 fatty acids

Vitamins
Antioxidants (naturel Tocopherol) •
Glucosamine
meat of New Zealand green-lipped     •
mussel  (Perna canaliculus)
Fatty acids Omega3- & Omega6 -•
FOS - fructo-oligosaccharides, Inulin •
MOS - mannan-oligosaccharides        •

•nihticeL
Metabolic Energy Kcal/1.000gr       3.798

Calendula officinalis
Marigold

Ceratonia siliqua
Carob fluor

Matricaria chamomilla
Chamomile

Mentha piperita
Peppermint

Rubus idaeus
Raspberry

Trigonella 
feonum grecum
Fenugreek seed

Cichorium intybus
Chicory root

Glycyrrhiza glabra
Licorice root

Foeniculum vulgare
Fennel

Vaccinium Myrtillus
Blueberry

Aronia melanocarpa
Aronia berry

Petroselinum crispum
Parsley

Rosa canina
Rose hip

Malus
Apple fiber
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 ويرن بيت لتجارة أغذية احليوانات والطيور

آدلت هولستك

خايل من الغلوتني

مصّنع بطرق صديقة للبيئة

خايل من املواد املعدلة وراثيا

بدون جتارب عىل احليوانات

خايل من الصويا، البيض، ومنتجات األلبان

خايل من الكمياويات

 خايل من احلبوب

 حيتوي عىل االرز والبطاطس

توت بري توت األرونيا توت العليق الورك� الوردي بقدونس البابونج فلفل اسود

القطيفة الشمرة

بذور الحلبة

جذر نبات الهندباء الربية دقيق الخروب جذر عرق السوس ألياف التفاح

طعام الكالب من ونر بالص "هوليستيك آدلت" هو منتج فائق اجلودة مصنوع من الدجاج الطازج، مبا يتوافق مع 
االحتياجات الغذائيات العالية للكالب احلساسة من لك السالالت خاصًة الكالب اليت تعاين من حساسية باملعدة 

واألمعاء. خلو هذا املنتج متاًما من الغلوتني، وأيًضا اعمتاده عىل حلم الضأن والدجاج مكصدر وحيد للربوتني 
احليواين يضمن أفضل محتل خاصًة الكالب اليت تعاين من حساسية جتاه الغلوتني. اجلودة العالية لمحل املجفف 

والطازج (نسبة اللحوم 44% يف املجمل) تضمن قابلية عالية للهضم. توفر الفيتامينات الطبيعية يف هذا املنتج 
تدعًميا للجهاز املنايع ومحتي اخلاليا من األكسدة. حيتوي عىل أعشاب طبيعية عالية اجلودة، إضافًة إىل إنولني 

(فركتوز-سكريات قليلة التعدد من أصل طبييع) وكذلك سكر (منان-سكريات قليلة التعدد من أصل طبييع) وهو ما 
ز الصحة بشلك عام ويدمع األمعاء. يعزز الاكرنتني معلية المتثيل  يضمن سالسة معلية المتثيل الغذايئ وُيعِزّ

الغذايئ للطاقة والدهون، واالستشفاء بعد اإلجهاد ويعزز األداء. توفر األعشاب والفواكه امحلراء الفيتامينات 
الطبيعية، إضافًة إىل فيتامني (ه)، تدعًميا للجهاز املنايع ومحتي اخلاليا من الشوارد احلرة. يضمن حلم بلح 
البحر النيوزيلندي (اجللوكوزامني) منًوا جيًدا ويسامه يف تقوية العضالت واألوتار واألربطة واملفاصل. طعام 

الكالب الاكمل عايل اجلودة هذا ال حيتوي عىل: الحمق – احلبوب الكالسيكية – الذرة – محسوق البيض – 
منتجات األلبان – الصويا – امللونات الصناعية – النكهات واملنكهات الصناعية – الغلوتني.

املكونات: دجاج 40٪ (مهنا 14٪ دجاج طازج) – أرز – دهن دجاج – حلم ضأن جمفف (4%) – ألياف البنجر 
املجفف مزنوع السكر – بطاطس جمففة – نشا البطاطس – مخرية برية – خروب جمفف – زيت السملون – 

(مانان-سكريات قليلة التعدد من أصل طبييع) – إنولني (فركتوز-سكريات قليلة التعدد من أصل طبييع) – أعشاب 
(القطيفة، المشر، البابوجن، النعناع، البقدونس، بذور احللبة، جذر نبات اهلندباء الربية، عرق السوس اجلذر، دقيق 

اخلروب). الفواكه امحلراء (دوجبريي، توت العليق، التوت الربي، شوكبريي، التفاح) – أوميغا 3 (0،6%) – أوميغا 6 
(3 ٪) – اجللوكوزامني (بلح البحر األخرض النيوزيلندي) – معادن – فيتامينات – عنارص نزرة – فيتامني (ه).

متوفر بأجحام: 2 – 12 جكم

 نسب املكونات
%27 بروتني خام 
%16 دهن خام  
%2.4 ألياف خام  
%6.9 رماد خام  
%1.7 اكلسيوم   
%1.15 فوسفور   
0.50 ملغ سيلينيوم  

املضافات الغذائية للك كيلوغرام
احلديد   50 ملغ
النحاس   5 ملغ
35 ملغ املنغنزي   
الزنك   65 ملغ
1.50 ملغ اليود  

مضادات األكسدة (توكوفريول طبييع)                                      •
جلوكوزامني ، حلم بلح البحر النيوزيلندي األخرض  •
• األمحاض الدهنية أوميجا-3 & أوميجا-6  
• إنولني (فركتوز-سكريات قليلة التعدد من أصل طبييع)  
• (مانان-سكريات قليلة التعدد من أصل طبييع)  
الليسيثني   •
3.798 سعر حراري الطاقة األيضية للك 1.000 جرام  

الفيتامينات
20.000 وحدة دولية فيتامني أ  
1.800 وحدة دولية فيتامني د3  
200 ملغ فيتامني (ه)  
15ملغ فيتامني ب1  
20ملغ فيتامني ب2  
20 ملغ فيتامني ب6  
210 ميكروجرام فيتامني ب12 
100 ملغ فيتامني ج  
1.000 ملغ محض التاورين  
1.000 ميكروجرام البيوتني   
675 ملغ لكوريد الكولني  
7 ملغ محض الفوليك  
50 ملغ محض البانتوثنيك 
50 ملغ النياسني   
300 ملغ محض الاكرنتني  
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