Delcon Puppy
SKŁAD: dehydratyzowane mięso z kurczaka (38%), biały ryż, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 10%),
hydrolizowane białko z kurczaka (5%), suszona pulpa buraczana, siemię lniane, minerały, olej z łososia, mączka z
chleba świętojańskiego, lignoceluloza, całe suszone jaja, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), Chlorowodorek
glukozaminy, siarczan chondroityny, Macleaya cordata, Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina
A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II)
(monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg,
cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg, mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat)
– chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen (selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz
tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed
upływem terminu ważności (patrz opakowanie). przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Junior
SKŁAD: dehydratyzowane mięso z łosoś (16%), dehydratyzowane mięso z kurczaka (16%), biały ryż, kukurydza,
mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 7%), hydrolizowane białko z kurczaka (4%), siemię lniane,
suszona pulpa buraczana, minerały, całe suszone jaja, olej z łososia, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i
inuliny), mączka z chleba świętojańskiego, lignoceluloza, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), Yucca schidigera, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny.
DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki
śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II)
(pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Delcon Regular rich in Chicken

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z kurczaka (25%), biały ryż, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 6%),
hydrolizowane białko z kurczaka (4%), suszona pulpa buraczana, siemię lniane, minerały, suszona cykoria
(naturalne źródło FOS i inuliny), suszone drożdże browarnicze, mączka z chleba świętojańskiego, lignoceluloza,
całe suszone jaja, olej z łososia, ekstrakt drożdżowy (naturalne źródło MOS i beta-glukanów), Yucca schidigera,
chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny. DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU,
witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan
cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg, mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat
manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen (selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela.
Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem
terminu ważności (patrz opakowanie). przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Regular rich in Lamb

SKŁAD: dehydratyzowane mięso jagnięce (17%), biały ryż, kukurydza, mączka kukurydziana, dehydratyzowane
mięso z kurczaka (12%), hydrolizowane białko z kurczaka (5%), tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 3,5%), suszona pulpa
buraczana, lignoceluloza, suszone drożdże browarnicze, minerały, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i
inuliny), całe suszone jaja, olej z łososia, siemię lniane, ekstrakt drożdżowy (naturalne źródło MOS i betaglukanów), mączka z chleba świętojańskiego, Yucca schidigera, chlorowodorek glukozaminy, siarczan
chondroityny. DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg –
Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi
(II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie)

Delcon Senior

SKŁAD: kukurydza, dehydratyzowane mięso z kurczaka (21%), biały ryż, hydrolizowane białko z kurczaka (4%),
tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 3,5%), suszona pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże browarnicze,
lignoceluloza, całe suszone jaja, olej z łososia, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), siemię lniane, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny,
Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg
– Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi
(II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Regular Plus rich in Chicken

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z kurczaka (31%), biały ryż, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 9%),
hydrolizowane białko z kurczaka (4%), suszona pulpa buraczana, minerały, całe suszone jaja, suszone drożdże
browarnicze, mączka z chleba świętojańskiego, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), lignoceluloza,
olej z łososia, ekstrakt drożdżowy (naturalne źródło MOS i beta-glukanów), chlorowodorek glukozaminy, siarczan
chondroityny, Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU,
witamina E: 150mg – Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg,
miedź (siarczan miedzi (II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat
cynku (II): 100,0mg, mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia):
1,5mg, selen (selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby
zawsze zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Regular Plus rich in Fish

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z łosoś (16%), dehydratyzowane mięso z kurczaka (16%), biały ryż, kukurydza,
mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 7%), hydrolizowane białko z kurczaka (4%), siemię lniane,
suszona pulpa buraczana, minerały, całe suszone jaja, olej z łososia, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i
inuliny), mączka z chleba świętojańskiego, lignoceluloza, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), Yucca schidigera, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny.
DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki
śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II)
(pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Regular Plus rich in Lamb

SKŁAD: dehydratyzowane mięso jagnięce (17%), dehydratyzowane mięso z kurczaka (17%), biały ryż, kukurydza,
mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 8%), hydrolizowane białko z kurczaka (4%), siemię lniane,
suszona pulpa buraczana, minerały, mączka z chleba świętojańskiego, lignoceluloza, suszona cykoria (naturalne
źródło FOS i inuliny), suszone drożdże browarnicze, całe suszone jaja, olej z łososia, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), Yucca schidigera, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny.
DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki
śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II)
(pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Elite

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z kurczaka (40%), biały ryż, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 12%),
hydrolizowane białko z kurczaka (4%), suszona pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże browarnicze, mączka
z chleba świętojańskiego, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), lignoceluloza, całe suszone jaja, olej z
łososia, ekstrakt drożdżowy (naturalne źródło MOS i beta-glukanów), chlorowodorek glukozaminy, siarczan
chondroityny, Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU,
witamina E: 150mg – Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg,
miedź (siarczan miedzi (II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat
cynku (II): 100,0mg, mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia):
1,5mg, selen (selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby
zawsze zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Light

SKŁAD: kukurydza, dehydratyzowane mięso z kurczaka (21%), biały ryż, hydrolizowane białko z kurczaka (4%),
tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 3,5%), suszona pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże browarnicze,
lignoceluloza, całe suszone jaja, olej z łososia, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), siemię lniane, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny,
Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg
– Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi
(II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Puppy Mini

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z kurczaka (38%), biały ryż, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 10%),
hydrolizowane białko z kurczaka (5%), suszona pulpa buraczana, siemię lniane, minerały, olej z łososia, mączka z
chleba świętojańskiego, lignoceluloza, całe suszone jaja, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), Chlorowodorek
glukozaminy, siarczan chondroityny, Macleaya cordata, Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina
A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II)
(monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg,
cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg, mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat)
– chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen (selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz
tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed
upływem terminu ważności (patrz opakowanie). przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Regular Mini rich in Chicken

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z kurczaka (38%), biały ryż, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 10%),
hydrolizowane białko z kurczaka (5%), suszona pulpa buraczana, siemię lniane, minerały, olej z łososia, mączka z
chleba świętojańskiego, lignoceluloza, całe suszone jaja, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), Chlorowodorek
glukozaminy, siarczan chondroityny, Macleaya cordata, Yucca schidigera. DODATKI (na kg): witaminy: witamina
A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II)
(monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II) (pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg,
cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg, mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat)
– chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen (selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz
tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed
upływem terminu ważności (patrz opakowanie). przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Regular Mini rich in Fish

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z łosoś (16%), dehydratyzowane mięso z kurczaka (16%), biały ryż, kukurydza,
mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 7%), hydrolizowane białko z kurczaka (4%), siemię lniane,
suszona pulpa buraczana, minerały, całe suszone jaja, olej z łososia, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i
inuliny), mączka z chleba świętojańskiego, lignoceluloza, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), Yucca schidigera, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny.
DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki
śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II)
(pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

Delcon Senior Mini

SKŁAD: dehydratyzowane mięso z łosoś (16%), dehydratyzowane mięso z kurczaka (16%), biały ryż, kukurydza,
mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka, 7%), hydrolizowane białko z kurczaka (4%), siemię lniane,
suszona pulpa buraczana, minerały, całe suszone jaja, olej z łososia, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i
inuliny), mączka z chleba świętojańskiego, lignoceluloza, suszone drożdże browarnicze, ekstrakt drożdżowy
(naturalne źródło MOS i beta-glukanów), Yucca schidigera, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny.
DODATKI (na kg): witaminy: witamina A: 20.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 150mg – Pierwiastki
śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) (monohydrat) - chelat żelaza (II): 90,0mg, miedź (siarczan miedzi (II)
(pentahydrat) - chelat miedzi (II): 13,0mg, cynk siarczan cynku (II) (monohydrat) - chelat cynku (II): 100,0mg,
mangan (siarczan manganu (II) (monohydrat) – chelat manganu: 40,0mg, jod (jodan wapnia): 1,5mg, selen
(selenin sodu): 0,2mg. INSTRUKCJA ŻYWIENIA: patrz tabela. Podając psu suchą karmę pamiętaj aby zawsze
zapewnić mu dostęp do świeżej wody. Do spożycia przed upływem terminu ważności (patrz opakowanie).
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Numer rejestracyjny producenta (patrz opakowanie).

