




Η εμπειρία μας στη παραγωγή προϊόντων διατροφής για 
σκύλους και γάτες ξεκινά το 1901, έτος σταθμό, αφού τη 
χρονιά αυτή δημιουργήθηκε η πρώτη γραμμή παραγωγής 
φυσικών προϊόντων διατροφής για την φροντίδα και την υγεία 
των ζώων συντροφιάς στην Ευρώπη. Σήμερα αποτελούμε 
μια πολυεθνική ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών στην 
διατροφή και την παραγωγή τροφών για τον σκύλο και την 
γάτα, ενωμένοι από το πάθος μας και την αγάπη μας για τους 
μικρούς μας φίλους. Βασίζουμε την ανάπτυξη των προϊόντων 
μας σε επιστημονικά στοιχεία· εκπονούμε μελέτες πάνω 
στις συνταγές μας, με τρόπο απόλυτα ηθικό και αβλαβή για 
τα μικρά ζώα, χρησιμοποιώντας τα κορυφαίας ποιότητας, 
απολύτως φυσικά προϊόντα μας σε ζώα που ζούν μαζί με 
οικογένειες ή που ασθενούν από φυσικά αίτια. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, στην πραγματικότητα τα θεραπεύουμε δωρεάν, 
ενώ παράλληλα παρουσιάζουμε την αποτελεσματικότητα 
των συνταγών μας. Όλη μας η προσπάθεια τα τελευταία 120 
χρόνια στοχεύει στο να εξασφαλίσει την ευημερία και την 
μακροζωία των κατοικιδίων σας.

Από την ισχυρή αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται οι 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων μας, 
στην Ιταλία, κοντά στην κωμόπολη Παβία (στο νότιο Μιλάνο), 
εξασφαλίζουμε την πλειοψηφία των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούμε, απευθείας από επιλεγμένους προμηθευτές, 
οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προσφέρουν με συνέπεια, 
ποιοτικά και ομοιογενή προϊόντα. Καθώς γνωρίζουμε 
ακριβώς τι περιέχουν οι κροκέτες μας, και επίσης επιθυμούμε 
να διατηρήσουμε τη διατροφική αξία των συστατικών μας, 
μαγειρεύουμε στον ατμό όλα μας τα προϊόντα, με μια ήπια 
θερμική επεξεργασία, απαραίτητη για να γίνουν εύπεπτα, 
διατηρώντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 
διατροφικά χαρακτηριστικά τους.

Επιλέγουμε να παράγουμε με προηγμένα τεχνολογικά μέσα 
και ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, όμοιες με 
την παραγωγή τροφών για ανθρώπινη χρήση (ISO 9001 και 
ISO 22000). Ακολουθούμε “Άριστες Μεθόδους Παραγωγής” 
(Best Practices of Manufacturing) για να συνδυάσουμε την 
τεχνολογία και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την 
ασφάλεια και τον ποιοτικό έλεγχο, καθώς στηριζόμαστε σε 
ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό εργαστήριο, 
στο οποίο μπορούμε να μελετάμε και να εξασφαλίζουμε την 
ποιότητα κάθε συστατικού που χρησιμοποιείται αλλά και κάθε 
τελικού προϊόντος που θα κυκλοφορήσει στα εξειδικευμένα 
καταστήματα (pet shop) και στους κτηνιάτρους.



Με φύλλωμα και άνθη κάνναβης Sativa

Γαρύφαλο, λεμόνι, κουρκουμάς 
και δεντρολίβανο: Συστατικά που 
καταπολεμούν την κυτταρική γήρανση

Ρίζα φυσικού Τζίνσενγκ για ζωντάνια

Αλόη (Aloe vera): Yποστηρίζει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και τη γρήγορη 
επούλωση του δέρματος.

Συνταγή 
μαγειρεμένη 
στον ατμό

No Cruelty
Τest 

Χωρίς
Σιτηρά



Η Alleva Holistic αποτελεί κορυφαία σειρά 
Ιταλικής διατροφής για τον σκύλο σας.

Είναι μια μοναδική συνταγή διατροφής, 
μαγειρεμένη στον ατμό, με στόχο τη 
διατήρηση της ποιότητας των συστατικών 
της. Με εγγυημένη φρεσκάδα, την 
οποία εξασφαλίζει η χρήση φυσικών 
αντιοξειδωτικών και σχεδιασμένη ώστε 
να προσφέρει την απαραίτητη ποσότητα 
ζωικής πρωτεΐνης, αποτελεί μια μοναδικά 
ισορροπημένη διατροφή για τον σκύλο 
σας. Με ιδιαίτερα προσεκτική ανάλυση 
της διατροφικής αξίας τους, γίνεται η 
επιλογή των υψηλής ποιότητας πρώτων 
υλών, οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε 
αφυδατωμένες, για τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση πρωτεΐνης, είτε φρέσκιες, 
εξασφαλίζοντας ένα εύγευστο γεύμα, 
με την προσθήκη των απαραίτητων 
αμινοξέων. Μιά πολύ μικρή ποσότητα πηγών 
αμύλου, είναι παρούσα στη συνταγή και 
επιλέγεται ανάλογα με τις ιδιότητες της, 
χρησιμοποιώντας συνήθως πηγές χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη (βραδεία αποδέσμευση 
της γλυκόζης στο έντερο), το οποίο 
συνεπάγεται και τη μεγαλύτερη διάρκεια 
ενέργειας. Στη συνταγή προσθέτουμε 
επίσης ισχυρές προσμίξεις απολύτως 
φυσικών θρεπτικών συστατικών φυτικής 
προέλευσης για υψηλές καθημερινές 
απαιτήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι ένα 
ολιστικό αποτέλεσμα. Η συνταγή 
ολοκληρώνεται με ένα αξιοσημείωτο 
συμπλήρωμα ταυρίνης και L-Καρνιτίνης για 
τη λειτουργικότητα των ζωτικών ιστών, 
καθώς και χονδροϊτίνης και γλουκοζαμίνης.

DOG



Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (35%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%),
αφυδατωμένη πάπια (10%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, ψύλλιο, 
αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδροι κοτόπουλου (πηγή 
γλουκοζαμίνης και θειικής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, αλόη (0,10%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax 
ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, 
Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), χυμός γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 36,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,00%; Άμυλο 22,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,45%; Ωμέγα-6 
2,30%; Ωμέγα-3 1,20%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; Γλουκοζαμίνη 
1.300mg/kg; Θειική Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg.
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.000 kcal/kg; 16,8 MJ/kg, εκ των οποίων 33,5% από πρωτεΐνη και 40% από λίπη.

12 Kg 2 Kg

CHICKEN & DUCK 
+ ALOE VERA & GINSENG
PUPPY MAXY DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (45%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%),
αφυδατωμένη πάπια (10%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, ψύλλιο, 
αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδροι κοτόπουλου (πηγή 
γλουκοζαμίνης και θειϊκής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, αλόη (0,10%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax 
ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, 
Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), χυμός γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 38,00%; Ακατέργαστα λίπη 22,00%; Ακατέργαστες ίνες
1,40%; Υγρασία 9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,40%; Άμυλο 20,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 
0,50%; Ωμέγα-6 2,50%; Ωμέγα-3 1,30%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%;
Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,70%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειϊκή Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg.
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.181 kcal/kg; 17,5 MJ/kg, εκ των οποίων 34% από πρωτεΐνη και 40% από λίπη.

2 Kg 800 g

CHICKEN & DUCK 
+ ALOE VERA & GINSENG
PUPPY MINI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (40%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%),
αφυδατωμένη πάπια (10%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, ψύλλιο, 
αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδροι κοτόπουλου (πηγή 
γλουκοζαμίνης και θειϊκής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, αλόη (0,10%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax 
ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, 
Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), χυμός γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 37,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,30%; Άμυλο 21,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,45%; Ωμέγα-6 
2,40%; Ωμέγα-3 1,20%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; Γλουκοζαμίνη 
1.300mg/kg; Θειϊκή Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg.
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.086 kcal/kg; 17,1 MJ/kg, εκ των οποίων 33,5% από πρωτεΐνη και 45% από λίπη.

12 Kg 2 Kg 800 g

CHICKEN & DUCK 
+ ALOE VERA & GINSENG
PUPPY MEDIUM DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (50%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), γλυκοπατάτα, ιχθυέλαιο, 
άμυλο μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, 
ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), πράσινο μύδι (Perna 
canaliculus, πηγή γλουκοζαμίνης), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 0,10%, ανθός 
0,005%), Aloe vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma 
longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 36,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,70%; Άμυλο 22,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,30%; Νάτριο 0,70%; Ωμέγα-6 
1,70%; Ωμέγα-3 2,80%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,90%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 1,10%; Γλουκοζαμίνη 
1.000mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.070 kcal/kg; 17 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 45% από λίπη.

2 Kg 800 g

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
PUPPY MINI DOG



Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (45%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), γλυκοπατάτα, ιχθυέλαιο, 
άμυλο μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, 
ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), πράσινο μύδι 
(Perna canaliculus, πηγή γλουκοζαμίνης), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 0,10%, 
ανθός 0,005%), Aloe vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, 
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 35,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,60%; Άμυλο 23,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,30%; Νάτριο 0,70%; 
Ωμέγα-6 1,60%; Ωμέγα-3 2,70%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,80%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 1,10%; 
Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.975 kcal/kg; 16,6 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 41% από λίπη.

12 Kg 2 Kg 800 g

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
PUPPY MEDIUM DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (40%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), γλυκοπατάτα, ιχθυέλαιο, 
άμυλο μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, 
ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), πράσινο μύδι 
(Perna canaliculus, πηγή γλουκοζαμίνης), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 0,10%, 
ανθός 0,005%), Aloe vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, 
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 34,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,50%; Άμυλο 24,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο
0,65%; Ωμέγα-6 1,50%; Ωμέγα-3 2,60%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,80%;
Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 1,00%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.880 kcal/kg; 16,3 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 38% από λίπη.

12 Kg 2 Kg

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
PUPPY MAXI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (40%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη 
πάπια (10%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, ίνες μπιζελιών, 
συκώτι, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδροι κοτόπουλου (πηγή 
γλουκοζαμίνης και θειϊκής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, αλόη (0,10%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax 
ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), χυμός γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 37,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,50%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,10%; Άμυλο 22,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,45%; 
Ωμέγα-6 2,50%; Ωμέγα-3 1,20%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; 
Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειϊκή Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg.
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.914 kcal/kg; 16,4 MJ/kg, εκ των οποίων 35% από πρωτεΐνη και 42% από λίπη.

2 Kg

CHICKEN & DUCK 
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT MINI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (35%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη 
πάπια (10%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, ίνες μπιζελιών, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδροι κοτόπουλου (πηγή γλουκοζαμίνης 
και θειϊκής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, αλόη (0,10%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax ginseng) (0,10%), 
δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, 
Citrus sp.) (0,05%), χυμός γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 36,00%; Ακατέργαστα λίπη 17,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,50%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,00%; Άμυλο 23,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,45%; Ωμέγα-6 
2,40%; Ωμέγα-3 1,20%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; Γλουκοζαμίνη 
1.300mg/kg; Θειϊκή Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg.
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.868 kcal/kg; 16,2 MJ/kg, εκ των οποίων 34% από πρωτεΐνη και 39% από λίπη.

12 Kg 2 Kg

CHICKEN & DUCK 
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT MEDIUM DOG



Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (30%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη 
πάπια (10%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, ίνες μπιζελιών, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδροι κοτόπουλου (πηγή γλουκοζαμίνης 
και θειικής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, αλόη (0,10%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax ginseng) (0,10%), 
δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, 
Citrus sp.) (0,05%), χυμός γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 35,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,50%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,00%; Άμυλο 24,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,10%; Νάτριο
0,40%; Ωμέγα-6 2,30%; Ωμέγα-3 1,20%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%;
Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειική Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg.
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.819 kcal/kg; 16 MJ/kg, εκ των οποίων 34% από πρωτεΐνη και 38% από λίπη.

12 Kg 2 Kg

CHICKEN & DUCK 
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT MAXI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (45%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), γλυκοπατάτα, ιχθυέλαιο, 
άμυλο μπιζελιών, ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), 
ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), πράσινο μύδι (Perna 
canaliculus, πηγή γλουκοζαμίνης), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, θειική χονδροϊτίνη, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 
0,10%, ανθός 0,005%), Aloe vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, 
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 36,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,70%; Άμυλο 22,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,30%; Νάτριο 0,70%; Ωμέγα-6 
1,70%; Ωμέγα-3 2,80%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,90%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 1,10%; Γλουκοζαμίνη 
1.000mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.070 kcal/kg; 17 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 45% από λίπη.

2 Kg

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
ADULT MINI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (40%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), γλυκοπατάτα, ιχθυέλαιο, 
άμυλο μπιζελιών, ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), 
ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), πράσινο μύδι (Perna 
canaliculus, πηγή γλουκοζαμίνης), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, θειική χονδροϊτίνη, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 
0,10%, ανθός 0,005%), Aloe vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, 
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 34,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 3,00%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,40%; Άμυλο 24,00%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο
0,55%; Ωμέγα-6 1,70%; Ωμέγα-3 2,40%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,60%;
Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,90%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; Θειϊκή Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.764 kcal/kg; 15,8 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 38% από λίπη.

12 Kg 2 Kg

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο αρνί (35%), φρέσκο αρνί (20%), αφυδατωμένο ελάφι (10%), γλυκοπατάτα, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ίνες μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή 
ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), ανθρακικά άλατα καλίου, γλουκοζαμίνη, θειϊκή χονδροϊτίνη, κάνναβη 
sativa (φύλλωμα 0,10%, άνθος 0,005%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, 
γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), χυμός 
γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 35,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 3,00%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,60%; Άμυλο 20,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,50%; Ωμέγα-6 
2,30%; Ωμέγα-3 1,30%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; Γλουκοζαμίνη 
1.300mg/kg; Θειική Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.851 kcal/kg; 16,1 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 42% από λίπη.

2 Kg

LAMB & VENISON
+ CANNABIS SATIVA & GINSENG
ADULT MINI DOG



Συστατικά: Αφυδατωμένο αρνί (30%), φρέσκο αρνί (20%), αφυδατωμένο ελάφι (10%), γλυκοπατάτα, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ίνες μπιζελιών, ιχθυέλαιο ρέγγας, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή 
ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), ανθρακικά άλατα καλίου, γλουκοζαμίνη, θειϊκή χονδροϊτίνη, κάνναβη 
sativa (φύλλωμα 0,10%, άνθος 0,005%), ρίζα τζίνσενγκ (Panax ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, 
γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), χυμός 
γιούκα.
Ανάλυση: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 34,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 3,00%; Υγρασία 
9,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,50%; Άμυλο 22,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,45%; Ωμέγα-6 
2,20%; Ωμέγα-3 1,30%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,40%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,60%; Γλουκοζαμίνη 
1.300mg/kg; Θειική Χονδροϊτίνη 1.100mg/kg;
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.760 kcal/kg; 15,8 MJ/kg, εκ των οποίων 33% από πρωτεΐνη και 38% από λίπη.

12 Kg 2 Kg

LAMB & VENISON
+ CANNABIS SATIVA & GINSENG
ADULT MEDIUM/MAXI DOG



Γλουκοζαμίνη και χονδροϊτίνη: 
Για την υποστήριξη των αρθρώσεων

Μονοπρωτεϊνική: Μία μόνο πηγή ζωικών 
πρωτεϊνών

Υψηλό ποσοστό Ωμέγα-3: Για λαμπερό 
τρίχωμα και υγιές δέρμα

Κολοκύθα, ινουλίνη, FOS, MOS: 
Πηγές ινών για την υποστήριξη της 
εντερικής μικροχλωρίδας.

Συνταγή 
μαγειρεμένη 
στον ατμό

No Cruelty
Test 

Με χαμηλή 
περιεκτικότητα 

Σιτηρών



Η Alleva Natural αποτελεί τη Low Grain 
(χαμηλή σε περιεκτικότητα σιτηρών) 
διατροφική σειρά της Alleva, για σκύλους.

Είναι μια μοναδική συνταγή διατροφής, 
μαγειρεμένη στον ατμό, με στόχο τη 
διατήρηση της ποιότητας των συστατικών 
της. Με εγγυημένη φρεσκάδα, την 
οποία εξασφαλίζει η χρήση φυσικών 
αντιοξειδωτικών, πολύ υψηλής απόδοσης, 
όπως το δεντρολίβανο, το πράσινο τσάι 
και η βιταμίνη Ε. Η συνταγή περιέχει 
ζωική πρωτεΐνη και πηγές λίπους υψηλής 
ποιότητας, επιλεγμένες έπειτα από 
προσεκτική ανάλυση. Η χρήση του φρέσκου 
κρέατος στη συνταγή για την διασφάλιση της 
γεύσης και η προσθήκη του αποξηραμένου, 
για περισσότερη συγκέντρωση ενέργειας 
πρωτεΐνης, αναβαθμίζει την ποιότητα της 
τροφής. Η ήπια ποσότητα αμύλου παρούσα 
στη σύσταση επιλέγεται ανάλογα με τις 
ιδιότητες της, χρησιμοποιώντας κυρίως 
μικρή ποσότητα καστανού ρυζιού, με 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την βραδεία αποδέσμευση 
της γλυκόζης στο έντερο, συγκριτικά με 
παραδοσιακές πηγές αμύλου, το οποίο 
σημαίνει ενέργεια μεγαλύτερης διάρκειας. 
Για να ολοκληρώσουμε τη σύσταση 
προσθέτουμε μια σημαντική ποσότητα 
κολοκύθας, ιδανική για την εντερική 
υγεία, ταυρίνη και L-Καρνιτίνη, για την 
ομαλή λειτουργία των  ζωτικών ιστών, 
χονδροϊτίνης και γλουκοζαμίνης για την 
υποστήριξη των αρθρώσεων.



Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (40%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), καστανό ρύζι, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ιχθυέλαιο, ποξηραμένος πολτός τεύτλων, 
συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα 
καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα. 
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 30,00%; Ακατέργαστα λίπη 22,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Ακατέργαστη 
τέφρα 7,00%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 2,50%; Ωμέγα-3 0,90%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ 
(DHA) 0,30%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,40%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.200 kcal/kg; 17,6 MJ/kg.

2 Kg 800 g

CHICKEN & PUMPKIN 
PUPPY MINI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (35%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), καστανό ρύζι, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ιχθυέλαιο, ποξηραμένος πολτός τεύτλων, 
συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα 
καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,50%; Ακατέργαστη 
τέφρα 6,70%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 2,10%; Ωμέγα-3 0,90%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ 
(DHA) 0,30%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,40%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.010 kcal/kg; 16,8 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN 
PUPPY MAXI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (38%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), καστανό ρύζι, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ιχθυέλαιο, ποξηραμένος πολτός τεύτλων, 
συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα 
καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 29,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Ακατέργαστη 
τέφρα 6,90%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 2,30%; Ωμέγα-3 0,90%; Εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ 
(DHA) 0,30%; Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 0,40%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.105 kcal/kg; 17,2 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg 800 g

CHICKEN & PUMPKIN 
PUPPY MEDIUM DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (38%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), καστανό ρύζι, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, 
συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα 
καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 29,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Ακατέργαστη 
τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 2,10%; Ωμέγα-3 0,70%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; 
Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.980 kcal/kg; 16,7 MJ/kg.

2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN 
ADULT MINI DOG



Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (35%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), καστανό ρύζι, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, 
συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα 
καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 17,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Ακατέργαστη 
τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 2,00%; Ωμέγα-3 0,60%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; 
Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.930 kcal/kg; 16,5 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN 
ADULT MEDIUM DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (32%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), καστανό ρύζι, ιχθυέλαιο, άμυλο 
μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και 
φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης 
- M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός 
Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 27,00%; Ακατέργαστα λίπη 17,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Ακατέργαστη 
τέφρα 7,40%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,20%; Ωμέγα-6 2,00%; Ωμέγα-3 1,70%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; 
Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg.  Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.900 kcal/kg; 16,4 MJ/kg.

2 Kg

FISH & PUMPKIN 
ADULT MINI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (32%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), καστανό ρύζι, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, 
συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα 
καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 27,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Ακατέργαστη 
τέφρα 6,30%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,80%; Ωμέγα-3 0,50%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; 
Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.888 kcal/kg; 16,3 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN 
ADULT MAXI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (30%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), καστανό ρύζι, ιχθυέλαιο, άμυλο 
μπιζελιών, αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και 
φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης 
- M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός 
Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 26,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Ακατέργαστη 
τέφρα 7,20%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,20%; Ωμέγα-6 1,90%; Ωμέγα-3 1,50%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; 
Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.850 kcal/kg; 16,2 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg

FISH & PUMPKIN 
ADULT MEDIUM/MAXI DOG



Συστατικά: Αφυδατωμένο αρνί (35%), φρέσκο αρνί (20%), καστανό ρύζι, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, 
αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ 
(πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα καλίου, Γλουκοζαμίνη, 
θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Ακατέργαστη 
τέφρα 7,00%; Ασβέστιο 1,20%; Φώσφορος 0,80%; Ωμέγα-6 2,20%; Ωμέγα-3 0,50%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg; 
Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.960 kcal/kg; 16,6 MJ/kg.

2 Kg

LAMB & PUMPKIN 
ADULT MINI DOG

Συστατικά: Αφυδατωμένο αρνί (30%), φρέσκο αρνί (20%), καστανό ρύζι, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, 
αποξηραμένη κολοκύθα (5%), ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ 
(πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικά άλατα καλίου, Γλουκοζαμίνη, 
θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 26,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,00%; Ασβέστιο 1,20%; Φώσφορος 0,80%; Ωμέγα-6 2,00%; Ωμέγα-3 0,50%; Γλουκοζαμίνη 
1.000mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 800mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.860 kcal/kg; 16,2 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg

LAMB & PUMPKIN 
ADULT MEDIUM/MAXI DOG





Γλουκοζαμίνη και χονδροϊτίνη: Για την 
υποστήριξη των αρθρώσεων

Μονοπρωτεϊνική: Μία μόνο πηγή ζωικής 
πρωτεΐνης

Υψηλό ποσοστό Ωμέγα-3: Για λαμπερό 
τρίχωμα και υγιές δέρμα

Συνταγή 
μαγειρεμένη 
στον ατμό

No Cruelty
Τest 

Χωρίς
Γλουτένη



Η Alleva Equilibrium αποτελεί τη διατροφική 
συνταγή της Alleva για ευαίσθητους σκύλους.

Είναι μια μοναδική συνταγή διατροφής, 
μαγειρεμένη στον ατμό, με στόχο τη 
διατήρηση της ποιότητας των συστατικών 
της. Με εγγυημένη φρεσκάδα, την 
οποία εξασφαλίζει η χρήση φυσικών 
αντιοξειδωτικών, πολύ υψηλής απόδοσης, 
όπως το δεντρολίβανο, το πράσινο τσάι και 
η βιταμίνη Ε. Περιλαμβάνει μέτριο ποσοστό 
πρωτεϊνών και λιπών από επιλεγμένο 
εύρος πηγών ζωικής προέλευσης, και πηγές 
αμύλου, όπως το ρύζι, οι οποίες επιλέγονται 
για την υψηλή τους πεπτικότητα και την 
γρήγορη απελευθέρωση της ενέργειας.  
Η χρήση του φρέσκου κρέατος στη 
συνταγή για την διασφάλιση της γεύσης 
και η προσθήκη του αποξηραμένου για 
περισσότερη συγκέντρωση ενέργειας 
πρωτεΐνης, αναβαθμίζει την ποιότητα της 
τροφής. Η συνταγή ολοκληρώνεται με την 
προσθήκη φρούτων και λαχανικών ως 
επιπλέον πηγές φυσικών αντιοξειδωτικών 
και διασπόμενων ινών, με την χρήση 
ταυρίνης για τη λειτουργικότητα των 
ζωτικών ιστών, χονδροϊτίνης και 
γλουκοζαμίνης για υποστήριξη των 
αρθρώσεων. Η σειρά διατροφής διαθέτει 
επίσης και ένα light προϊόν το οποίο περιέχει 
καστανό ρύζι ως βασική πηγή υδατανθράκων 
χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, με στόχο την 
ελεγχόμενη απελευθέρωση της γλυκόζης 
στο έντερο και την επιμήκυνση της χρήσης 
της απορροφούμενης ενέργειας.



Συστατικά: Ψάρι ωκεανού (42%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), 
ιχθυέλαιο, άμυλο μπιζελιών, φυτικές ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-
ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - 
M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), 
Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 30,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,70%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,50%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,10%; Ωμέγα-6 2,00%; Ωμέγα-3 1,60%; 
Γλουκοζαμίνη 500mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 400mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.065 kcal/kg; 
17,1 MJ/kg.

12 Kg 2 Kg

SENSITIVE OCEAN FISH
PUPPY ALL BREEDS DOG

Συστατικά: Αρνί (45%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), καλαμπόκι, 
λίπος κοτόπουλου, φυτικές ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών 
- F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα 
φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, 
Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 30,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,50%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,50%; Ωμέγα-3 0,30%; 
Γλουκοζαμίνη 500mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 400mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.081 kcal/kg; 
17,15 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE LAMB
PUPPY MINI/MEDIUM DOG

Συστατικά: Αρνί (45%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), καλαμπόκι, 
λίπος κοτόπουλου, φυτικές ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών 
- F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα 
φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, 
Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 30,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,50%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,50%; Ωμέγα-3 0,30%; 
Γλουκοζαμίνη 500mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 400mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.081 kcal/kg; 
17,15 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE LAMB
PUPPY ALL BREEDS DOG

Συστατικά: Κοτόπουλο (28%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), καλαμπόκι, 
Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (8%), λίπος κοτόπουλου, φυτικές ίνες μπιζελιών, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα 
σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, 
μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 15,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,40%; Ωμέγα-3 0,32%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.840 kcal/kg; 16,1 
MJ/kg.

2 Kg

CHICKEN & 
OCEAN FISH
ADULT ALL BREEDS DOG



Συστατικά: Κοτόπουλο (28%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), καλαμπόκι, 
Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (8%), λίπος κοτόπουλου, φυτικές ίνες μπιζελιών, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα 
σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, 
μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 15,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,40%; Ωμέγα-3 0,32%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.840 kcal/kg; 16,1 
MJ/kg.

12 Kg

CHICKEN & OCEAN FISH
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Συστατικά: Ψάρι ωκεανού (38%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), 
άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, φυτικές ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-
ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - 
M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), 
Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 13,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,50%; 
Ακατέργαστη τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,20%; Ωμέγα-3 0,90%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.710 kcal/kg; 
15,6 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE OCEAN FISH
ADULT MINI/MEDIUM DOG

Συστατικά: Ψάρι ωκεανού (38%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), 
άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, φυτικές ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-
ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - 
M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), 
Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 13,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,50%; 
Ακατέργαστη τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,20%; Ωμέγα-3 0,90%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.710 kcal/kg; 
15,6 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE OCEAN FISH
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Συστατικά: Αρνί (30%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), καλαμπόκι, 
λίπος κοτόπουλου, Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (5%), φυτικές ίνες μπιζελιών, συκώτι κοτόπουλου, 
ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη 
μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, 
cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, 
Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 26,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 3,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,20%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 1,75%; Ωμέγα-3 0,27%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.780 kcal/kg; 
15,9 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE LAMB & 
OCEAN FISH
ADULT MINI/MEDIUM DOG



Συστατικά: Αρνί (30%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), καλαμπόκι, 
λίπος κοτόπουλου, Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (5%), φυτικές ίνες μπιζελιών, συκώτι κοτόπουλου, 
ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη 
μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, 
cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, 
Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 26,00%; Ακατέργαστα λίπη 16,00%; Ακατέργαστες ίνες 3,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,20%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 1,75%; Ωμέγα-3 0,27%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.780 kcal/kg; 
15,9 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE LAMB & 
OCEAN FISH
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Συστατικά: Pork (35%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), άμυλο μπιζελιών, 
ζωικά λίπη, ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-
ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - 
M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), 
Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 27,00%; Ακατέργαστα λίπη 17,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 1,10%; Ωμέγα-3 0,40%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.927 kcal/kg; 
16,5 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE PORK
ADULT ALL BREEDS DOG

Συστατικά: Pork (35%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), ρύζι (25%), άμυλο μπιζελιών, 
ζωικά λίπη, ποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-
ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - 
M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), 
Ανθρακικό ασβέστιο, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 27,00%; Ακατέργαστα λίπη 17,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 6,50%; Ασβέστιο 1,50%; Φώσφορος 1,00%; Ωμέγα-6 1,10%; Ωμέγα-3 0,40%; 
Γλουκοζαμίνη 400mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 350mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.927 kcal/kg; 
16,5 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE PORK
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Συστατικά: Chicken (30%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), καστανό ρύζι 
(30%), Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (8%), φυτικές ίνες μπιζελιών, άμυλο μπιζελιών (8%), λίπος 
κοτόπουλου, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), 
αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα 
και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, 
Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 9,00%; Ακατέργαστες ίνες 6,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,00%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,60%; Ωμέγα-3 0,25%; 
Γλουκοζαμίνη 500mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 400mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.270 kcal/kg; 
13,7 MJ/kg.

2 Kg

WEIGHT CONTROL
ADULT MINI/MEDIUM DOG



Συστατικά: Chicken (30%) (εκ του οποίου 80% αφυδατωμένο και 20% φρέσκο), καστανό ρύζι 
(30%), Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (8%), φυτικές ίνες μπιζελιών, άμυλο μπιζελιών (8%), λίπος 
κοτόπουλου, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), 
αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), αποξηραμένα φρούτα 
και λαχανικά (blueberry 0,40%, cranberry 0,40%, μήλο 0,20%, καρότο 0,20%), Ανθρακικό ασβέστιο, 
Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 28,00%; Ακατέργαστα λίπη 9,00%; Ακατέργαστες ίνες 6,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 7,00%; Ασβέστιο 1,40%; Φώσφορος 0,90%; Ωμέγα-6 1,60%; Ωμέγα-3 0,25%; 
Γλουκοζαμίνη 500mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 400mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.270 kcal/kg; 
13,7 MJ/kg.

12 Kg

WEIGHT CONTROL
ADULT ALL BREEDS DOG



Φυσικές ίνες από ζαχαρότευτλα: Μειώνουν 
τις θερμίδες στο φαγητό και βοηθούν στον 
έλεγχο του γλυκαιμικού δείκτη.

Φυσικές ίνες από ζαχαρότευτλα: Βοηθάνε 
στον έλεγχο του σχηματισμού τριχόμπαλων.

Με φύλλωμα και άνθη κάνναβης Sativa.

Γαρύφαλο, λεμόνι, κουρκουμάς 
και δεντρολίβανο: Συστατικά που 
καταπολεμούν τη κυτταρική γήρανση.

Ρίζα φυσικού Τζίνσενγκ για ζωντάνια.

Αλόη (Aloe vera): Yποστηρίζει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και την γρήγορη 
επούλωση του δέρματος.

Συνταγή 
μαγειρεμένη 
στον ατμό

No Cruelty
Test 

Χωρίς
Σιτηρά



Η Alleva Holistic αποτελεί κορυφαία σειρά 
Ιταλικής διατροφής για τη γάτα σας.

Η γάτα είναι ένα «υπερσαρκοφάγο» ζώο και 
ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
επιλογή της διατροφής της, η οποία πρέπει 
να βασίζεται στην σωστή ποσότητα και 
την ποιότητα των συστατικών ζωικής 
προέλευσης. Σε όλες της συνταγές 
της Alleva Holistic, η ζωική πρωτεϊνη 
αντιπροσωπεύει περίπου το 80% με 90% 
της σύστασης της, επομένως το συνολικό 
ποσοστό της πρωτεΐνης που εμπεριέχεται 
στη κροκέτα είναι αθροιστικά μεγαλύτερο 
από το 98%. Στη ζωική πρωτεΐνη που 
περιλαμβάνει η συνταγή περιέχεται και 
υψηλό ποσοστό και ισορροπία απαραίτητων 
αμινοξέων, υψηλής απορρόφησης, λόγω της 
εξέχουσας σημασίας τους για το σώμα της. 
Όλα αυτά συνεπάγονται μια συνταγή πολύ 
μεγάλης βιολογικής αξίας, σχεδιασμένη 
ώστε στοχευμένα να καλύψει τις ανάγκες 
του μικρού σας θηρευτή.

CAT



Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (45%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη 
πάπια(12%), γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα 
σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ίνες μπιζελιών, ψύλλιο, αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδρος κοτόπουλου (πηγή γλουκοζαμίνης 
και θειικής χονδροϊτίνης), ανθρακικά άλατα καλίου, Αλόη (0,10%), Ρίζα ginseng (Panax ginseng) (0,10%), 
δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, 
Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 44,00%; Ακατέργαστα λίπη 20,00%; Ακατέργαστες ίνες 1,40%; Moisture 
7,00%; Ακατέργαστη τέφρα 8,40%; Άμυλο 17,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,30%; Νάτριο 0,50%; Μαγνήσιο 
0,09%; Ωμέγα-6 2,50%; Ωμέγα-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,70%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 
1.100mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.174 kcal/kg; 17,5 MJ/kg, εκ των οποίων 39% από πρωτεΐνες 
και 43% από λίπη.

1,5 Kg 400 g

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
KITTEN

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (42%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη πάπια(12%), 
γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, ίνες μπιζελιών, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ 
(πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή 
ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδρος κοτόπουλου (πηγή Γλουκοζαμίνη και chondroitin), ανθρακικά άλατα 
καλίου, Aloe vera (0,10%), ginseng root (Panax ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι 
(Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 42,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Moisture 7,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 8,30%; Άμυλο 19,00%; Ασβέστιο 1,70%; Φώσφορος 1,30%; Νάτριο 0,55%; Μαγνήσιο 0,09%; 
Ωμέγα-6 2,40%; Ωμέγα-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 1.100mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.045 kcal/kg; 16,9 MJ/kg, εκ των οποίων 39% από πρωτεΐνες και 40% από λίπη.

1,5 Kg 400 g

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT CAT

Συστατικά: Αφυδατωμένο ψάρι ωκεανού (60%), φρέσκο ψάρι ωκεανού (20%), γλυκοπατάτα, ιχθυέλαιο, 
άμυλο μπιζελιών, ίνες μπιζελιών, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, 
αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), πράσινο μύδι (Perna canaliculus, 
πηγή γλουκοζαμίνης), όξινο φωσφορικό ασβέστιο, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 0,10%, ανθός 0,005%), Aloe 
vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia 
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 38,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Moisture 7,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 8,50%; Άμυλο 21,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,65%; Μαγνήσιο 0,09%; 
Ωμέγα-6 1,50%; Ωμέγα-3 2,60%; DHA 0,80%; EPA 1,00%; Γλουκοζαμίνη 1.000mg/kg. Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 
4.010 kcal/kg; 16,9 MJ/kg, εκ των οποίων 35% από πρωτεΐνες και 40% από λίπη.

1,5 Kg 400 g

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
ADULT CAT

Συστατικά: Αφυδατωμένο αρνί (42%), φρέσκο αρνί (20%), dehydrated venison (12%), γλυκοπατάτα, λίπος 
κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, ίνες μπιζελιών, συκώτι κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης 
και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών 
μαννόζης - M.O.S.), ανθρακικά άλατα καλίου, Γλουκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Κάνναβη sativa (φύλλωμα 0,10%, 
ανθός 0,005%), ginseng root (Panax ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι (Rosmarinus 
officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 40,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 2,00%; Moisture 7,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 8,60%; Άμυλο 20,00%; Ασβέστιο 1,65%; Φώσφορος 1,20%; Νάτριο 0,60%; Μαγνήσιο 0,09%; 
Ωμέγα-6 2,30%; Ωμέγα-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 1.100mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 4.020 kcal/kg; 16,9 MJ/kg, εκ των οποίων 37% από πρωτεΐνες και 40% από λίπη.

1,5 Kg 400 g

LAMB & VENISON
+ CANNABIS SATIVA & GINSENG
ADULT CAT



Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (45%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη πάπια(10%), 
γλυκοπατάτα, sugarcane fiber (4%), λίπος κοτόπουλου, άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, ίνες μπιζελιών, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδρος κοτόπουλου (πηγή Γλουκοζαμίνη και 
chondroitin), ανθρακικά άλατα καλίου, ginseng root (Panax ginseng) (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, 
λεμόνι (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 46,00%; Ακατέργαστα λίπη 12,00%; Ακατέργαστες ίνες 5,00%; Moisture 7,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 8,90%; Άμυλο 19,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,40%; Νάτριο 0,60%; Μαγνήσιο 0,09%; 
Ωμέγα-6 2,40%; Ωμέγα-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 1.100mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.640 kcal/kg; 15,3 MJ/kg, εκ των οποίων 48% από πρωτεΐνες και 30% από λίπη.

1,5 Kg 400 g

CHICKEN & DUCK
+ SUGARCANE FIBER & GINSENG
NEUTERED - ADULT CAT

Συστατικά: Αφυδατωμένο κοτόπουλο (42%), φρέσκο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα (20%), αφυδατωμένη πάπια(12%), 
γλυκοπατάτα, λίπος κοτόπουλου, sugarcane fiber (7%), άμυλο μπιζελιών, ιχθυέλαιο, ίνες μπιζελιών, συκώτι 
κοτόπουλου, ρίζα σικορέ (πηγή ινουλίνης και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών - F.O.S.), ψύλλιο, αδρανοποιημένη 
αποξηραμένη μαγιά (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννόζης - M.O.S.), χόνδρος κοτόπουλου (πηγή Γλουκοζαμίνη 
και chondroitin), ανθρακικά άλατα καλίου, Aloe vera (0,10%), δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρύφαλο, λεμόνι 
(Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), Χυμός Γιούκα.
Ανάλυση: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 42,00%; Ακατέργαστα λίπη 18,00%; Ακατέργαστες ίνες 8,00%; Moisture 7,00%; 
Ακατέργαστη τέφρα 8,90%; Άμυλο 16,00%; Ασβέστιο 1,60%; Φώσφορος 1,30%; Νάτριο 0,60%; Μαγνήσιο 0,09%; 
Ωμέγα-6 2,40%; Ωμέγα-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Γλουκοζαμίνη 1.300mg/kg; Θειική χονδροϊτίνη 1.100mg/kg. 
Μεταβολίσιμη Ενέργεια (CEN): 3.737 kcal/kg; 15,7 MJ/kg, εκ των οποίων 41% από πρωτεΐνες και 43% από λίπη.

1,5 Kg 400 g

CHICKEN & DUCK
+ SUGARCANE FIBER & ALOE VERA
HAIRBALL - ADULT CAT



DOG

CAT

ALLEVA EQUILIBRIUM 2 kg 12 kg
Sensitive Ocean Fish | Puppy All Breeds • •

Sensitive Lamb | Puppy Mini/Medium •

Sensitive Lamb | Puppy All Breeds •

Chicken &Ocean Fish | Puppy All Breeds •

Chicken  &Ocean Fish | Puppy Medium/Maxi •

Sensitive Ocean Fish | Adult Mini/Medium •

Sensitive Ocean Fish | Adult MediumMmaxi •

Sensitive Lamb & Ocean Fish | Adult Mini/Medium •

Sensitive Lamb & Ocean Fish | Adult Medium/Maxi •

Sensitive Pork | Adult all Breeds •

Sensitive Pork | Adult Medium/Maxi •

Weight Control | Adult Mini/Medium •

Weight Control | Adult All Breeds •

ALLEVA HOLISTIC 0,8 kg 2 kg 12 kg
Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Puppy Mini • •

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Puppy Medium • • •

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Puppy Maxy • •

Ocean Fish + Hemp & Aloe vera | Puppy Mini • •

Ocean Fish + Hemp & Aloe vera | Puppy Medium • • •

Ocean Fish + Hemp & Aloe vera | Puppy Maxi • •

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult Mini •

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult Medium • •

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult Maxi • •

Ocean Fish + Hemp & Aloe | Adult Mini •

Ocean Fish + Hemp & Aloe | Adult Medium/Maxi • •

Lamb & Venison + Cannabis sativa & Ginseng | Adult Mini •

Lamb & Venison + Cannabis sativa & Ginseng | Adult Medium Maxi • •

ALLEVA NATURAL 0,8 kg 2 kg 12 kg
Chicken & Pumpkin | Puppy Mini • •

Chicken & Pumpkin| Puppy Medium • • •

Chicken & Pumpkin | Puppy Maxi • •

Chicken & Pumpkin | Adult Mini •

Chicken & Pumpkin | Adult Medium • •

Chicken & Pumpkin | Adult Maxi • •

Fish & Pumpkin | Adult Mini •

Fish & Pumpkin | Adult Medium/Maxi • •

Lamb & Pumpkin | Adult Mini •

Lamb & Pumpkin | Medium/Maxi • •

ALLEVA HOLISTIC 0,4 kg 1,5 kg
Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Kitten • •

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult • •

Ocean Fish + Hemp & Aloe | Adult • •

Lamb & Venison + Cannabis sativa & Ginseng | Adult • •

Neutered Chicken & Duck + Sugarcane fiber & Ginseng | Adult • •

Hairball Chicken & Duck + Sugarcane fiber & Aloe vera | Adult • •





DIUSAPET HELLAS: τηλ: 22210 90577 • e-mail: neestrofes@gmail.com
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: Δασκαλάκης Μιχάλης 

Κτηνιατρικό Κέντρο VET 365, τηλ: 2810 263093 Ηράκλειο
www.alleva.gr

tv
lg

.it
 | 

ve
r. 

1.0
 N

ov
. 1

9


