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CE HRANĂ SE POTRIVEȘTE PENTRU CÂINELE TĂU?  
SELECT GOLD ARE EXACT CE TREBUIE PENTRU 
TOATE NEVOILE.

INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DESPRE UN CÂINE 
FOARTE MIC, MIC, MEDIU SAU MARE 
Prin rețetele XS, Mini, Medium și Maxi, SELECT GOLD 
Oferă diferite concepte de hrănire care sunt adaptate în  
funcție de nevoile câinilor de diferite talii.

Etapele vieții și conceptul privind mărimea

XS  Pentru câini foarte mici până la 4 kg*:
   Aport energetic adaptat la dimensiunea corporală  

foarte mică 
   Dimensiunile crochetelor sunt adaptate 
   Îngrijirea pielii și a blănii

Mini  Pentru câinii mici de la 5 până la 10 kg*: 
   În cazul raselor deosebite, dinții mai încălecați sunt mai  

predispuși la tartru 
   Crochetele crocante și tari pot ajuta la curățarea dinților 

Medium  Pentru câini de talie medie de la 11 până la 25 kg*:
   Pentru câinii medii care sunt predispuși la factorii externi, 

acest produs conține Manan-Oligozaharidă (MOS),  
Beta-Glucane și un aport sporit de vitamina E și C pentru 
imunitate 

Maxi  Pentru câinii mari > 25 kg*:
   Conține glucozamină pentru menținerea  

sănătății cartilajului și a articulațiilor 
   Crochetele deosebit de mari pot  

favoriza mestecatul

Junior  Pentru pui și câinii tineri: 
   Alimentație ideală în etapa de creștere 
   Aport echilibrat de calciu și fosfor pentru dezvoltarea  

ideală a oaselor și a dinților 
   În funcție de talia câinelui se va oferi până în  

luna 8 (XS) /10 (Mini)/12 (Medium) sau 24 (Maxi)

Adult  Pentru câinii adulți: 
   Datorită ingredientelor atent selecționate, acest produs  

contribuie la sănătatea pielii și îmbunătățește aspectul blănii  
   Ușurează și îmbunătățește digestia
   În funcție de talia câinelui se va oferi începând cu  

luna 8 (XS) /10 (Mini)/12 (Medium) sau 15-24 (Maxi) 

Senior  Pentru câini mai bătrâni: 
   Produs optim pentru sensibilitățile digestive 
   Ajută la menajarea rinichilor 
   Ajută în susținerea articulațiilor
   În funcție de talia câinelui se va oferi începând cu  

vârsta de 6 (Maxi)/7 (Mediu)/8 (Mini) sau 9 (XS)

* Greutatea finală

PENTRU PUI, CÂINI ADULȚI SAU SENIORI 
Cu Junior, Adult și Senior, SELECT GOLD oferă diferite  
concepte de hrănire, care sunt adaptate în funcție de  
etapa corespunzătoare a vieții.
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CONCEPTUL NOSTRU- HRĂNIRE 
DE CALITATE. 

Concepte de hrană

Fiecare câine are nevoie de hrană adaptată în funcție de 
dimensiune și etapa vieții – hrana SELECT GOLD premium  
oferă soluții individualizate pentru animăluțul tău.

DESCOPERIȚI HRANA PREMIUM!

Nivel ridicat de acceptare

Dezvoltate cu ajutorul medicilor 
veterinari

Adaptată în funcție de nevoile individuale și în  
funcție de etapa vieții și dimensiune

Surse selecționate de proteine și de carbohidrați 

calitate 
premium

SOLUȚII DE HRĂNIRE PENTRU TOATE  
NEVOILE CÂINELUI TĂU.

Rețete premium care sunt individualizate în funcție de nevoile  
fiziologice ale câinelui tău.

ETAPA VIEȚII

Junior                       �

Adult                        �

Senior                       �

TIPUL HRANEI

Uscată                      �

Umedă

Gustări

XS

Mini

Medium

Maxi

Complete
CALITATIV. FUNCȚIONAL. 
ADAPTAT NEVOILOR.
• Cu carne proaspătă
• Rețete fără grâu

ETAPA VIEȚII

Junior                       �

Adult                        �

Senior                       �

TIPUL HRANEI

Uscată                      �

Umedă                      �

Gustări                     �

ETAPA VIEȚII

Junior                       

Adult                        �

Senior                       

TIPUL HRANEI

Uscată                      �

Umedă                          

Gustări                     �

XS

Mini

Medium

Maxi

Mini

Medium

Maxi

Sensitive
PENTRU O DIGESTIE SENSIBILĂ
• O sursă selectată de proteine
•  Rețete fără grâu și cereale

Extra Sensitive
PENTRU O DIGESTIE  
DEOSEBIT DE SENSIBILĂ
• Cu proteină de insecte
• Rețete fără cereale 
• Hrană ușoară

ETAPA VIEȚII

Junior     

Adult                        �

Senior

TIPUL HRANEI

Uscată                      �

Umedă

Gustări

Mini

Medium

Maxi

Light
PENTRU CÂINII CU GREUTATE
• Mai puține grăsimi 
• Rețete fără grâu

ETAPA VIEȚII

Junior                       �

Adult                        �

Senior

TIPUL HRANEI

Uscată

Umedă                      �

Gustări

Pure
FOARTE UȘOR DE DIGERAT
•  O singură sursă selecționată  

de proteine 
•  Fără ingrediente vegetale  
(cereale, legume sau cartofi)
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CAUȚI O HRANĂ PREMIUM COMPLETĂ? 

SELECT GOLD Complete este soluția de calitate care ia  
în calcul nevoile individuale ale câinilor de diferite talii  
precum și diferitele etape ale vieții.

BENEFICII PENTRU CÂINELE TĂU:

CALITATIV. FUNCȚIONAL.  
ADAPTAT NEVOILOR.

SELECT GOLD COMPLETE

Concept de hrănire adaptat din punct de  
vedere nutritiv 

Sursă calitativă de proteine cu carne proaspătă

Rețete fără grâu

Fără zahăr, soia, conservanți, coloranți și  
arome artificiale

* Greutatea finală

Dimensiunea câinelui

XS
Pentru câinii 
foarte mici  
până la 4 kg*

Piele & 
blană

MINI
Pentru câinii
mici până  
la 10 kg*

Curățarea 
dinților

MEDIUM
Pentru câinii 
medii de la 11 
până la 25 kg*

Imunitate

MAXI
Pentru câinii 
mari > 25 kg*

Cartilaj & 
articulații

Etapa vieții

Junior

Adult

Senior

Oase & dinți DHA

Menținerea  
greutății ideale

Piele & blană 

Menajarea 
rinichilor

Protecție de 
radicalii liberi

SELECT GOLD Complete este disponibil sub formă de hrană  
uscată pentru etapele de Junior, Adult și Senior și pentru diverse 
dimensiuni de câini XS, Mini, Medium și Maxi.
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UN PRODUS UNIC PENTRU 
CÂINII CU STOMACUL SENSIBIL.

SELECT GOLD SENSITIVE

O singură sursă animală de proteine, atent selecțio-
nată, pentru o toleranță optimă

Nutrienți probiotici care favorizează  
o floră intestinală sănătoasă

* Greutatea finală

Dimensiunea câinelui

XS
Pentru câinii 
mici până  
la 4 kg*

Piele & 
blană

MINI
Pentru câinii 
mici până  
la 10 kg*

Curățarea 
dinților

MEDIUM
Pentru câinii  
de talie medie 
de la 11 până  
la 25 kg*

Imunitate

MAXI
Pentru câini 
mari > 25 kg*

Cartilaj & 
Articulații

Etapa vieții

Junior

Adult

Senior

Oase & dinți  Aport optim  
de nutrienți 

Menajarea  
digestiei 

Menajarea 
rinichilor  

Diminuarea
mirosului de 
excremente

Special pentru  
seniori

CÂINELE TĂU ARE DES PROBLEME DE DIGESTIE?

SELECT GOLD Sensitive oferă soluția ideală pentru câinii care 
reacționează sensibil la anumite ingrediente sau la anumite  
tipuri de hrană.

BENEFICII PENTRU CÂINELE TĂU:

SELECT GOLD este disponibil pentru toate etapele vieții și pentru 
câinii de toate dimensiunile sub formă de hrană uscată și umedă 
precum și sub formă de gustări.

Rețete fără grâu și fără cereale

Fără zahăr, soia, conservanți, coloranți și arome 
artificiale
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SELECT GOLD EXTRA SENSITIVE

ÎN CAZUL UNEI DIGESTII FOARTE  
SENSIBILE

Insecte pe post de sursă selectată de proteine

Cu rol de hrană de regim pentru câinii cu  
o digestie foarte sensibilă 

HRANA OBIȘNUITĂ ÎI PROVOACĂ DISCONFORT DIGESTIV 
CĂȚELULUI TĂU?

SELECT GOLD Extra Sensitive cu proteină de insecte este  
alternativa inovatoare de proteine fără carne. Această hrană 
este potrivită mai ales pentru câinii cu un sistem digestiv foar-
te sensibil. 

BENEFICII PENTRU CÂINELE TĂU:

SELECT GOLD Extra Sensitive este disponibil sub formă de hrană 
uscată pentru câinii adulți de orice dimensiune.

Rețete fără cereale

Fără zahăr, soia, conservanți, coloranți și  
arome artificiale

* Greutatea finală

Dimensiunea câinelui

MINI
Pentru câinii 
mici până  
la 10 kg*

Curățarea 
dinților

MEDIUM
Pentru câinii 
medii de la 11 
până la 25 kg*

Imunitate

MAXI
Pentru câinii 
mari > 25 kg*

Cartilaj & 
articulații

Etapa vieții

Adult

Menajarea
digestiei

Hrană  
de regim

CU 

PROTEINĂ  

DIN INSECTE
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PENTRU CÂINII 
CU GREUTATE. Conținând numai 10 % grăsime, facilitează controlul 

greutății printr-o dietă hipocalorică

Fibrele asigură o sațietate îndelungatăCÂINELE TĂU ESTE PREDISPUS LA OBEZITATE?

SELECT GOLD Light oferă o soluție de hrănire cu un aport redus  
de calorii în cadrul hranei uscate premium.

BENEFICII PENTRU CÂINELE TĂU:

Rețete fără grâu

Fără zahăr, soia, conservanți, coloranți și  
arome artificiale

SELECT GOLD LIGHT

Dimensiunea câinelui

MINI
Pentru câinii 
mici de la 5 kg  
la 10 kg*

Curățarea 
dinților

MEDIUM
Pentru câinii 
medii de la 11 
până la 25 kg*

Imunitate

MAXI
Pentru câinii 
mari > 25 kg*

Cartilaj & 
articulații

Etapa vieții

Adult

Efect de
sațietate

Piele & 
blană

* Greutatea finală
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DIN SURSĂ ANIMALĂ · GUSTOS ·  
UȘOR DE DIGERAT

SELECT GOLD PURE

ETAPA VIEȚII

Junior                         �

Adult                          �

Senior         

TIPUL HRANEI

Uscată 

Umedă                       �

Gustări 

BENEFICII PENTRU CÂINELE TĂU:

SELECT GOLD Pure aduce un plusvaloare în domeniul sensibilității. 
Prin renunțarea integrală la carbohidrați, hrana umedă este  
potrivită mai ales pentru câinii cu un sistem digestiv foarte sensibil

O singură sursă selecționată de proteine 
animale de ex. vită sau pui

Este potrivit pentru o dietă de excludere prin sursele 
deosebite de proteină de ex. cerb sau cangur

CÂINELE TĂU ESTE SENSIBIL LA CARBOHIDRAȚII VEGETALI? 

SELECT GOLD Pure este hrana umedă premium cu o singură sursă 
de proteine și care nu conține carbohidrați vegetali de ex. cereale, 
legume sau cartofi și astfel este potrivit pentru câinii cu o digestie 
sensibilă.

Rețete fără cereale

Fără zahăr, soia, conservanți, coloranți și  
arome artificiale










