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Meie missioon 
OPTIMAALNE TOIT ON HEA ELU ALUSEKS
Me kõik soovime, et meie koerad saaksid 
nautida iga hetke oma elust, näiteks 
jalutuskäike vihmas või mõnusaid tukastusi 
diivanil. 
Purina® PRO PLAN® kasutab teaduse saavutusi, 
et luua koeraomanike jaoks just selliseid toite, 
mida nende neljajalgsed lemmikud vajavad. 
Õige toitumine on hea tervise, hea enesetunde 
ja kokkuvõttes ka hea elu aluseks. 
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Meie ajalugu 
ÜLE 85 AASTA ELU EDASI VIIVAT TEADUST
Purina® PRO PLAN® toitudel on ainulaadne 
teaduslik pärand. Rohkem kui 85 aastat on 
Purina® olnud eelkäijaks koerte toitmise alal. 
Purina® meeskonda kuuluvad toiduteadlased, 
toitumisspetsialistid, veterinaarid ja 
käitumisteadlased, kelle töö on viinud paljude 
oluliste avastusteni koerte tervise ja toitmise 
alal.
Purina® PRO PLAN® on loodud selleks, et 
toitumist uuriva teaduse tulemused jõuaksid 
igaüheni. Näiteks OPTISTART® toidud said 
alguse sellest, kui meie teadlased avastasid 
viisi, kuidas tõsta kutsikate immuunsust. 
Koeratoitude edasiarendamine on meie 
elutööks. Olles ise samuti koeraomanikud ja 
koerasõbrad, püüame pidevalt leida uusi viise, 
kuidas teha karvaste sõprade elu veelgi 
paremaks. 

Koeratoidu 
täiustamine on 

meie elutöö
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Meie põhimõtted
KUUS PÕHIMÕTET, MIS TEEVAD PURINA®  
PRO PLAN® TOIDUD ERILISEKS

4. Me usume uuendustesse, 
mis toovad kasu
Meie toodete kasulikkus on 
teaduslikult tõestatud, sest kõik 
uurimistöö tulemused jõuavad lõpuks 
tarbijani. Me ei lisa oma toodetesse 
midagi ilma kindla põhjuseta. Näiteks 
me ei kasuta värvaineid.

5. Me usume, et koera peab 
toetama kogu elu jooksul
Me oleme samuti koeraomanikud ja 
-sõbrad. Meiegi teame ja tunneme 
seda vastutust, mis koera 
omamisega kaasneb. Oleme valmis 
teid toetama selliste toodetega, mis 
on loodud täpselt koera elufaaside 
järgi.
 

6. Me usume, et tuleb teha 
rohkem kui ainult head toitu
Õige toit on see, millest koera hea 
elu saab alles alguse. Näiteks, kui 
soovid koera igale poole kaasa 
võtta, tuleb teda koolitada. Seetõttu 
jagame koeraomanikega ka selliseid 
teadmisi, mis jäävad toitmisest 
kaugemale, näiteks kutsikate 
hooldamise kohta.

1. Me usume, et kõige 
tähtsam oled sina 
See, kui hästi koer end tunneb, 
sõltub ennekõike hoolitsevast 
omanikust. Jagades sinuga teadmisi 
koerte ja nende toitmise kohta, on 
need kasulikud ka sinu koerale.

2. Me usume piiride 
ületamisse
Me püüame leida selliseid uuendusi 
ja lahendusi, mis teevad sinu ja sinu 
koera elu paremaks. Meie jaoks ei 
ole “hea” piisavalt hea. Euroopas 
on lemmikloomatoidule kehtestatud 
kindlad standardid. Meie tooted 
vastavad euronõuetele ja ületavad 
neid kõrgelt.

3. Me usume, et sina tunned 
oma koera kõige paremini
Me teame, et keegi ei tunne teda nii 
hästi kui sina. Oleme seetõttu 
küsinud väga paljude koeraomanike 
arvamust. Sellistest uuringutest 
selgus, et paljud vajaksid abi koera 
seedimisega seotud küsimustes. See 
viis meid seedimist korrastava 
OPTIDIGEST® segu väljatöötamiseni.
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TEADUSE VIIMASTE SAAVUTUSTE 
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Meie uurimiskeskustes töötavad sajad spetsialistid, kes 
püüavad leida uusi lahendusi koerte ja nende omanike 
aitamiseks. Meie poolt tehtud olulisi avastusi on 
tunnustanud teadlased üle maailma ja need on ilmunud 
eelretsenseeritavates 
teadusajakirjades.

VÄGA HÄSTI OMASTATAVAD 
TOITAINED
PRO PLAN® tooteid 
valmistatakse parimatest 
koostisainetest, et tagada 
pikaajaline kasu koera 
tervisele. Selleks et 
toorained ei kaotaks head 
maitset ja toiteväärtust, 
kasutatakse nende 
töötlemiseks Purina 
patenteeritud tehnoloogiat.

Mis teeb meid 
eriliseks
KVALITEET SÜNNIB DETAILIDEST
Me usume, et sinu koera eest hoolitsemisel ei tohi ükski 
pisiasi jääda tähelepanuta. Purina® PRO PLAN® toodete 
puhul on koostisainete kvaliteet ja turvalisus kõige 
olulisemad. Selles osas ei tee me mingeid järeleandmisi.

TEADUSLIKULT TÕESTATUD VÄÄRTUSED
Meie tegevusel on lihtne eesmärk – aitame teha koerte ja 
nende omanike elu paremaks. Selle saavutamiseks pakub 
OPTINUTRITION® teaduslikult tõestatud 
tulemusi. Iga koostisaine ja iga 
toitainekogus on täpselt määratud, 
et toit oleks kasulik koera 
tervisele. 

OPTINUTRITION®

Teaduslikult 
tõestatud 
väärtused

Teaduse  
viimaste 

saavutuste 
sihipärane 
kasutamine

Väga hästi 
omastatavad 

toitained
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Meie uuendused

Igal koeral on toitumise osas erinevad 
vajadused, mis aastate jooksul muutuvad. Uus, 
OPTINUTRITION® segu sisaldav Purina® PRO 
PLAN® tootesari suudab kõik muutuvad 
vajadused rahuldada. Uuendusliku ja efektiivse 
toitainesegu väljatöötamisel on kasutatud 
teadlaste kõige uuemaid avastusi, mis on 
ekspertide poolt kohandatud sinu koera 
toitainevajadustega. 

OPTINUTRITION® on kogu Purina® PRO PLAN® 
tootesarja aluseks. Iga toit on sinu koerale 
erineval moel kasulik. Tema vajadused võivad 
küll elu jooksul muutuda, kuid sina leiad alati 
talle sobiva toidu. 

OPTINUTRITION® segu kasulik mõju erinevatele 
koera tervisega seotud vajadustele on 
teaduslikult tõestatud. Kuna kogu tootesari on 
korraldatud vastavalt koera arengustaadiumitele 
ja erinevatele vajadustele, saab Purina® PRO 
PLAN® toitusid kasutada alates kutsikaeast kuni 
kõrge vanuseni. 

TOOTESARI SISALDAB:

Aitab tugevdada kutsika 
loomulikku kaitsevõimet ja 
annab parima alguse tema 
elule

Terve nahk ja särav 
karvastik kutsikatele ning 
täiskasvanud koertele

Tervislik ja tõhus 
kaalulangus ning kaalu 
hoidmine täiskasvanud 
koertele  

Parandab eakate koerte 
ajutegevust

Toetab täiskasvanud koera 
üldist tervist ja hoiab teda 
parimas vormis

Korras seedimine 
kutsikatele ja 
täiskasvanud koertele 

Kauakestev sooritusvõime 
täiskasvanud koertele
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Kutsikatele
PARIM ALGUS KUTSIKA ELULE
Koera esimene eluaasta (suurtel tõugudel kaks 
aastat) on tema edaspidise tervise suhtes väga 
oluline. Sellel ajal vajab kutsikas erilist toitu, et 
ta saaks endale tugevad hambad, lihased ja 
luustiku. Tema loomulik kaitsevõime pole veel 
välja arenenud, seetõttu nimetatakse seda 
perioodi ka immuunvahemikuks. Nakkused ja 
seedehäired on siis kutsikale ohtlikumad kui 
hiljem. 
Et kutsika elu saaks parima alguse, on Purina® 
veterinaarid ja toitumisspetsialistid välja 
töötanud OPTISTART® seguga koeratoidu PRO 
PLAN® PUPPY. 

OPTISTART
®
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Aitab tugevdada kutsika loomulikku 
kaitsevõimet ja annab parima alguse 
tema elule

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tõstab kutsika areneva immuunsüsteemi vastupanuvõimet

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis  
 

Olulised toitained aitavad toetada liigeste tervist, et 
kutsikas saaks elada aktiivset elu 

Spetsiaalne koostisaine aitab toetada loomulikku 
kaitsevõimet ja pikaajalist tervist 

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

PRO PLAN®  
SMALL & MINI PUPPY  
OPTISTART® seguga

Täistoit väikest ja minitõugu 
kutsikatele. Sobib ka tiinetele ja 
imetavatele koertele.

SISALDAB TERNESPIIMA SISALDAB TERNESPIIMA

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tõstab kutsika areneva immuunsüsteemi 
vastupanuvõimet

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Olulised toitained aitavad toetada liigeste tervist, et 
kutsikas saaks elada aktiivset elu

Spetsiaalne koostisaine aitab toetada loomulikku 
kaitsevõimet ja pikaajalist tervist

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

PRO PLAN®  
MEDIUM PUPPY  
OPTISTART® seguga

Täistoit keskmist tõugu kutsikatele. 
Sobib ka tiinetele ja imetavatele 
koertele.

OPTISTART® sisaldab 
spetsiaalselt lisatud 

ternespiima, mis aitab 
tugevdada kutsika 

loomulikku kaitsevõimet 
ja kõigi katsumustega 

toime tulla.
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Aitab tugevdada kutsika loomulikku 
kaitsevõimet ja annab parima alguse 
tema elule

PRO PLAN®  
LARGE ROBUST  
PUPPY OPTISTART® seguga  

Täistoit suurt tõugu robustse 
kehatüübiga kutsikatele. Sobib ka 
tiinetele ja imetavatele koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tõstab kutsika areneva immuunsüsteemi 
vastupanuvõimet

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Olulised toitained aitavad toetada liigeste tervist, et 
kutsikas saaks elada aktiivset elu

Spetsiaalne koostisaine aitab toetada loomulikku 
kaitsevõimet ja pikaajalist tervist

Koostatud spetsiaalselt suurt tõugu robustse 
kehatüübiga kutsikate jaoks 

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

SISALDAB TERNESPIIMA

PRO PLAN®  
LARGE ATHLETIC 
PUPPY OPTISTART® seguga

Täistoit suurt tõugu ja atleetliku 
kehatüübiga kutsikatele. Sobib ka 
tiinetele ja imetavatele koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tõstab kutsika areneva immuunsüsteemi 
vastupanuvõimet

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Olulised toitained aitavad toetada liigeste tervist, et 
kutsikas saaks elada aktiivset elu

Spetsiaalne koostisaine aitab toetada loomulikku 
kaitsevõimet ja pikaajalist tervist

Rohkem energiat aktiivsema ainevahetusega kutsikale

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

SISALDAB TERNESPIIMA

OPTISTART® sisaldab 
spetsiaalselt lisatud 

ternespiima, mis aitab 
tugevdada kutsika 

loomulikku kaitsevõimet 
ja kõigi katsumustega 

toime tulla.
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Täiskasvanud 
koerad
TOIDA TEMA ELURÕÕMU
Me usume, et täiskasvanud koertel on 
õigus saada toitu, mis hoiab nende tervist 
ja lubab neil elada aktiivset elu. Nõnda 
saad sinagi teie ühistest ettevõtmistest 
kauem rõõmu tunda, olgu need siis pikad 
jalutuskäigud, pallimängud pargis või 
mõnus puhkus kodus. 
Purina veterinaaride ja 
toitumisspetsialistide poolt loodud 
OPTIHEALTH® seguga PRO PLAN® on 
täiustatud toit, mis rahuldab täiskasvanud 
koera vajadusi ning aitab tal olla parimas 
vormis.

OPTIHEALTH
®
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Toetab täiskasvanud koera üldist 
tervist ja hoiab teda parimas vormis

PRO PLAN®  
SMALL & MINI 
ADULT OPTIHEALTH® seguga

Täistoit väikest ja minitõugu 
täiskasvanud koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

 Aitab hoida südame tervena 

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Aitab tõestatult parandada soolestiku tervist tänu loodus-
likele kiudainetele

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

PRO PLAN®  
MEDIUM 
ADULT OPTIHEALTH® seguga 

Täistoit keskmise suurusega 
täiskasvanud koertele

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Väga hästi omastatavad toitained rahuldavad paremini 
koera vajadusi  

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Aitab anda koera karvastikule ilusa ja terve sära 

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

OPTIHEALTH® sisaldab 
spetsiaalselt valitud ja õiges 

koguses toitaineid, mis 
toetavad erineva suuruse ja 
kehatüübiga koerte vajadusi 
ning aitavad neil olla parimas 

vormis.
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Toetab täiskasvanud koera üldist 
tervist ja hoiab teda parimas vormis

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

 Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Väga hästi omastatavad toitained rahuldavad paremini 
koera vajadusi  

Koostatud spetsiaalselt suurt tõugu atleetliku 
kehatüübiga koerte jaoks

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

PRO PLAN®  
LARGE ATHLETIC 
ADULT OPTIHEALTH® seguga

Täistoit suurt tõugu ja atleetliku 
kehatüübiga täiskasvanud koertele

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Suur antioksüdantide sisaldus aitab toime tulla ealiste 
probleemidega 

Koostatud spetsiaalselt suurt tõugu robustse kehatüübiga 
koerte jaoks

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

PRO PLAN®  
LARGE ROBUST 
ADULT OPTIHEALTH® seguga

Täistoit suurt tõugu ja robustse 
kehatüübiga täiskasvanud koertele

OPTIHEALTH® sisaldab 
spetsiaalselt valitud ja õiges 

koguses toitaineid, mis 
toetavad erineva suuruse ja 
kehatüübiga koerte vajadusi 
ning aitavad neil olla parimas 

vormis.
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Tundlik nahk
TERVE NAHK JA LÄIKIV KARVASTIK 
Nii mõnegi kutsika ja täiskasvanud koera 
mureks on tundlik nahk. Kuigi need koerad on 
üldiselt terved, sügavad ja kratsivad nad end 
teistest rohkem. Neil võib esineda ka tavalisest 
rohkem kõõma. 
Purina veterinaaride ja toitumisspetsialistide 
poolt loodud OPTIDERMA® sisaldusega PRO 
PLAN® on täiustatud toit, mis aitab vähendada 
kutsikate ja täiskasvanud koerte naha 
tundlikkust.

OPTIDERM
A

®
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Aitab toetada naha tervist ja 
säravat karvastikku 

PRO PLAN®  
SMALL & MINI ADULT 
OPTIDERMA® seguga 
tundlikule nahale

Täistoit tundliku nahaga väikest ja 
minitõugu koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Sisaldab tundlike koerte jaoks sobivaid valguallikaid 

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Kliiniliselt tõestatult aitab toetada naha tervist

Sisaldab kõrge kvaliteediga lõhevalku 

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Aitab tugevdada tervet immuunsüsteemi 

Sisaldab tundlike koerte jaoks sobivaid valguallikaid

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Kliiniliselt tõestatult aitab toetada naha tervist 

Sisaldab kõrge kvaliteediga lõhevalku

PRO PLAN®  
MEDIUM PUPPY  
OPTIDERMA® seguga 
tundlikule nahale

Täistoit tundliku nahaga keskmist 
tõugu kutsikatele. Sobib ka tiinetele 
ja imetavatele koertele.

OPTIDERMA® on 
nahale mõjuv toitainete 

kombinatsioon, mis 
tõestatult toetab tervet nahka 
ja ilusat karvastikku. Valitud 

valguallikad aitavad vähendada 
toidutundlikkusega 

kaasnevaid nahaärritusi.
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Aitab toetada naha tervist ja 
säravat karvastikku 

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Sisaldab tundlike koerte jaoks sobivaid valguallikaid

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Kliiniliselt tõestatult aitab toetada naha tervist

Sisaldab kõrge kvaliteediga lõhevalku

PRO PLAN®  
MEDIUM ADULT 
OPTIDERMA® seguga 
tundlikule nahale

Täistoit tundliku nahaga keskmise 
suurusega täiskasvanud koertele.

OPTIDERMA® on 
nahale mõjuv toitainete 

kombinatsioon, mis 
tõestatult toetab tervet nahka 
ja ilusat karvastikku. Valitud 

valguallikad aitavad vähendada 
toidutundlikkusega 

kaasnevaid nahaärritusi.
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Tundlik seedimine
MUUDA KOERA SEEDIMINE PAREMAKS
Nii mõnedki koerad ja koeratõud on 
tundliku seedimisega, kuigi sellel pole 
selget põhjust. Korras seedimine on koera 
jaoks väga oluline, sest ainult tänu sellele 
saab ta toidust kätte kõik vajalikud 
toitained. Seedehäire võib ilmneda 
kõhulahtisuse või -gaasidena. Selle 
põhjuseks võib olla toidu vahetamine või 
mikrofloora tasakaalutus. Õnneks saab 
teatud toitainete abil seda olukorda 
parandada. 
Purina veterinaaride ja 
toitumisspetsialistide poolt loodud 
OPTIDIGEST® seguga PRO PLAN® parandab 
seedehäiretega kutsikate ja täiskasvanud 
koerte seedimist.

 OPTIDIGEST
®

3332



Korras seedimine kutsikatele ja 
täiskasvanud koertele

PRO PLAN®  
MEDIUM PUPPY 
OPTIDIGEST® seguga 
tundlikule seedimisele 

Täistoit tundliku seedimisega 
keskmise suurusega kutsikatele. 
Sobib ka tiinetele ja imetavatele 
koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tundliku seedimisega koertele kergesti seeditav 

Prebiootikumid aitavad hoida soolestiku tervena 

Aitab tõestatult parandada mikrofloora tasakaalu 

Patenteeritud küpsetusprotsess aitab hoida alles kanali-
ha parimad omadused 

Spetsiaalne koostisaine aitab toetada loomulikku kait-
sevõimet ja pikaajalist tervist 

OPTIDIGEST® 
sisaldab valitud 

prebiootikume, mis 
tõestatult tasakaalustavad 

soolestiku mikrofloorat 
ja toetavad hea 
konsistentsiga 

väljaheiteid. 

PRO PLAN® 

MEDIUM ADULT 
OPTIDIGEST® seguga 
tundlikule seedimisele

Täistoit tundliku seedimisega 
keskmise suurusega täiskasvanud 
koertele. 

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tundliku seedimisega koertele kergesti seeditav

Prebiootikumid aitavad hoida soolestiku tervena

Aitab tõestatult parandada mikrofloora tasakaalu

Patenteeritud küpsetusprotsess aitab alles hoida kanaliha 
parimad omadused
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Kaalu kontroll
TERVISLIK VIIS KOERA KEHAKAALU 
VÄHENDAMISEKS
Kuni 40% Euroopa koertest on kas 
ülekaalulised või rasvunud, mis võib kaasa 
tuua tõsiseid terviseprobleeme. 
Ülekaalulisel koeral on suurem oht 
haigestuda liigese- või 
veresoonkonnahaigustesse. Tema 
immuunsüsteem ei ole nii tõhus kui peaks 
ning ta jaksab vähem liikuda. Ülekaaluga 
seostatakse ka vähenenud elukvaliteeti ja 
lühemat eluiga. 
Purina veterinaaride ja toitumisspetsialistide 
poolt loodud OPTIWEIGHT® koostisega PRO 
PLAN® aitab koertel tervislikult kaalus alla 
võtta.  

OPTIW
EIGHT

®
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Tervislik ja tõhus kaalulangus ning 
kaalu hoidmine täiskasvanud koertele 

PRO PLAN®  
ALL SIZES ADULT 
OPTIWEIGHT® seguga 
ülekaalulistele või 
steriliseeritud koertele

Täistoit igas suuruses ülekaalulistele 
või steriliseeritud koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Aitab hoida lihasmassi kaalulanguse ajal või pärast 
steriliseerimist 

Aitab vähendada näljatunnet, sisaldades rohkem valke, 
valitud süsivesikuid ja piisavalt kiudaineid  

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Aitab vältida kaalu lisandumist, hoida saledat kehavormi 
ja toetab kalorite põletamist 

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

Rohkem valke, vähem 
rasva ja piisavalt 

kiudaineid sisaldav 
OPTIWEIGHT® on tõestatult 

tõhus ja tervislik lahendus kaalu 
vähendamiseks ja normaalkaalu 
hoidmiseks. Toit aitab paremini* 

kontrollida söögiisu, hoida 
lihasmassi ja terveid 

liigeseid.

* Võrreldes Medium Adult OPTIHEALTH® toiduga
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Aktiivne liikumine
ROHKEM ENERGIAT AKTIIVSELE KOERALE
Selleks et kaua liikuda ja pingele vastu pidada, 
vajavad aktiivsed koerad erilise 
toitainekoostisega toitu. Intensiivne liikumine 
tekitab mikrokahjustusi koera lihastes. Lisaks 
peavad tema liigesed toime tulema palju 
suurema koormusega. 
Purina veterinaaride ja toitumisspetsialistide 
poolt loodud OPTIPOWER® koostisega PRO PLAN® 
on mõeldud väga aktiivselt liikuvatele 
täiskasvanud koertele.

OPTIPOW
ER

®
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Aktiivsetele täiskasvanud koertele

PRO PLAN®  
ALL SIZES ADULT  
OPTIPOWER® seguga 
sooritusvõime tagamiseks

Täistoit igas vanuses aktiivsetele 
koertele. Sobib ka tiinetele ja 
imetavatele koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Tõstab töötavate ja aktiivsete koerte vastupidavust tänu 
suurele valgu- ja rasvasisaldusele  

Spetsiaalne koostis aitab lihastel kiiresti taastuda 

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Annab imetavale koerale kõik toitained tugevate kut-
sikate toitmiseks 

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

OPTIPOWER® on valik 
olulisi toitaineid, mis 

suurendavad vastupidavust, 
toetavad lihaste kiiret taastumist 

ja liigeste tervist. Selleks on 
suurendatud valgu- ja 

rasvasisaldust ning lisatud 
põletikuvastase toimega 
oomega-3-rasvhappeid.
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Eakad koerad
AITA TAL KAUEM ELUST RÕÕMU TUNDA
Kõrgesse ikka jõudnud koera vaimsed 
funktsioonid muutuvad aeglasemaks. 
Väliselt võib koer olla heas vormis ja 
aktiivne, kuid vananemine toob kaasa 
ka sisemisi muutusi. Liigeste liikuvus 
väheneb, tekkivad esimesed 
seedehäired. Kuid vanusega sobiva 
toidu abil saad sa toetada tema tervist 
ja pikendada täisväärtuslikku eluiga. 
Purina veterinaaride ja 
toitumisspetsialistide poolt loodud 
OPTIAGE® koostisega PRO PLAN® hoiab 
koera ajutegevuse kauem aktiivse ning 
ärksana. 

OPTIAGE
®
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Parandab eakate koerte 
ajutegevust

PRO PLAN®  
MEDIUM & LARGE 7+ ADULT 
OPTIAGE® seguga

Täistoit 7-aastastele ja vanematele 
suurt ning keskmist kasvu koertele.

PIKAAJALISED VÄÄRTUSED

Eale vastav toit aitab hoida vananeva koera tervist 

Spetsiaalne hambaid ja suud hooldav koostis

Valitud toitained aitavad toetada terveid liigeseid, et sinu 
koer saaks elada aktiivset elu

Ainulaadne toitainesegu parandab tõestatult ajutegevust 
ja lisab aktiivseid eluaastaid 

Sisaldab kõrge kvaliteediga kanaliha tükke

* Patent taotlemisel.

Tänu ainulaadsele 
patenteeritud* 

toitainesegule aitab OPTIAGE® 
tõestatult parandada eakate koerte 

ajutalitlust, suurendab nende 
aktiivsust ning huvi 
mängimise vastu.
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Purina® PRO PLAN® saab 
sulle veel rohkem pakkuda. 

 
Vaata meie veebisaiti: 

purina-proplan.com
Sealt leiad lisainfot meie toodete kohta, aga ka teisi 

lisamaterjale nagu toitmisjuhised, mis aitavad sul hoida 
koera terve ja elurõõmsana. Lisa sellele oma 

pühendumine ja hoolitsus ning teid ootab ees 
suurepärane elu.
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Aitäh, et leidsid 
aega selle brošüüri 

lugemiseks. Täname 
sind kogu Purina® PRO 

PLAN® meeskonna 
nimel. 
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Lisainfot Purina® PRO PLAN®  
toodete kohta leiad veebisaidilt 

www.purina-proplan.com

® Société des Produits Nestlé S.A. registreritud kaubamärk.


