
Josera Polska Sp. z o.o. • Paproć 95 • 64-300 Nowy Tomyśl • +48 61 44 44 750 • fax +48 61 44 44 739 • e-mail: petfood@josera.pl • www.josera.pl

OPTINESS

Składniki analityczne:  

Białko surowe %  22.0

Tłuszcz %  12.0

Włókno surowe %  3.0

Popiół surowy %  7

Wapń %  1.5

Fosfor %  1

Sód %  0.40

Magnez %  0.10

Energia metaboliczna: MJ/kg  15.1

 kcal/kg  3604

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  22600

Witamina D3 I.U./kg  1700

Witamina E mg/kg  200

Witamina B1 mg/kg  15

Witamina B2 mg/kg  20

Witamina B6 mg/kg  20

Witamina B12 mcg/kg  100

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego.

Dodatki dietetyczne / kg:

Kwas pantotenowy mg/kg  50

Niacyna mg/kg  85

Kwas foliowy mg/kg  5

L-karnityna mg/kg  250

Tauryna mg/kg  1000

Biotyna mcg/kg  950

Witamina C mg/kg  100

Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg/kg  200

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  16

Miedź
(uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg

 
 20

Jod (jodek wapnia) mg/kg  2.0

Selen (selenin sodu) mg/kg  0.3

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: mączka drobiowa; ryż; jęczmień; skrobia 
ziemniaczana 10,0 %; wysłodki buraczane; tłuszcz 
drobiowy; mączka jagnięca 4,5 %; hydrolizowane 
białko drobiowe; minerały; mączka z cykorii; mączka 
z małży.

Opakowania: 900g; 5 x 900g; 15 kg

Dawkowanie:

Receptura bez kukurydzy

Szczególna karma na kady dzień, dla naszych wybrednych psów, którym dostarcza wszystko 
co najlepsze. Czysta jagnięcina i wysokowartościowe źródła węglowodanów bez kukurydzy 
zapewniają lepszą przyswajalność. Zredukowany poziom białka odciąża organy wewnętrzne.

 Większe krokiety dla średnich i większych psów

 Zredukowana zawartość białka

 L-karnityna i tauryna wspierają funkcje serca

 Cenne kwasy tłuszczowe wpływają na zdrową skórę i lśniacą sierść

 Bez dodatku kukurydzy

Zalecana dawka dzienna na psa.

Budowa kości
Optymalny stosunek wapnia do fosforu oraz składniki takie 
jak: witamina C, mangan oraz miedź w łatwo przyswajalnej 
organicznej postaci wzmacniają kościec psa oraz przyczyniają 
się do zachowania dobrego stanu chrząstek stawowych..

Umiarkowany poziom energii
Karma zawiera umiarkowany poziom energii i nadaje się  
w szczególności dla psów o normalnej aktywności.

L-karnityna i tauryna wspierają pracę serca.

/  24 h Mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

10 kg 80 g 110 g 145 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 320 g 405 g
60 kg 320 g 435 g 550 g
80 kg 395 g 540 g 685 g
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