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Minivita

Składniki analityczne:

Białko surowe %  25.0

Tłuszcz %  14.0

Włókno surowe %  2.6

Popiół surowy %  6.9

Wapń %  0.90

Fosfor %  0.80

Sód %  0.40

Magnez %  0.08

Energia metaboliczna: MJ/kg  15.64

 kcal/kg  3739

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  24000

Witamina D3 I.U./kg  1800

Witamina E mg/kg  220

Witamina B1 mg/kg  15

Witamina B2 mg/kg  20

Witamina B6 mg/kg  20

Witamina B12 mcg/kg  100

Dodatki technologiczne:

Przeciwulteniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego.

Dodatki dietetyczne / kg:

Kwas pantotenowy mg/kg  50

Niacyna mg/kg  90

Kwas foliowy mg/kg  5

L-karnityna mcg/kg  300

Tauryna mcg/kg  1000

Biotyna mcg/kg  1000

Witamina C mcg/kg  200

Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg/kg  180

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  18

Miedź
(uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg

 
18

Jod (jodek wapnia) mg/kg 2.00

Pełoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład:  suszony łosoś 22,0%; ziemniaki 
(suszone); słodkie ziemniaki; tłuszcz 
drobiowy; białko ziemniaczane; wysłodki 
buraczane; mączka z grochu; mączka  
z chleba świętojańskiego; hydrolizowane 
białko z ryb; minerały (Trójpolifosforan 
sodu 0,35%); hydrolizowane białko zwie 
rzęce; wytłoki z jabłek; drożdże; zioła; 
owoce; mączka z cykorii.

Opakowania: 900g; 5 x 900g

Zalecane dawkowanie:

Z pysznym łososiem dla starszych psów od 8. roku życia

Wyjątkowo smaczna karma z ziołami i owocami dla psich seniorów, skomponowana tak,  
aby zaspokoić ich szczególne potrzeby.

 Idealna dla psów od 8. roku życia, które nie tolerują zbóż 

 Wyważona zawartość minerałów dla ochrony organów 

 Minimalizuje ryzyko powstawania kamienia nazębnego

 Z cennymi kwasami tłuszczowymi dla zdrowej skóry i lśniącej sierści

 Z ziołami i owocami (chleb świętojański, korzeń cykorii, malina, mięta, pietruszka, rumianek,  
 owoc dzikiej róży, owoc dzikiej róży, korzeń lukrecji, aronia, nasiona kozieradki, borówka,  
 nagietek, koper włoski)

Zalecana dawka dzienna na psa.

Redukcja kamienia nazębnego
Zmniejsza ryzyko powstawania kamienia nazębnego poprzez 
ograniczenie wzrostu stężenia wapnia w ślinie.
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 /  24 h Mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

 2 kg 35 g  45 g  50 g
 4 kg 60 g  80 g  90 g
 6 kg 70 g  85 g  100 g
 8 kg 75 g  100 g 115 g
10 kg 90 g 120 g 145 g

Bez dodatku zbóż
Karma przeznaczona jest dla psów z nietolerancją na 
wszystkie rodzaje zbóż.

Anti-aging
Cenne antyoksydanty takie jak witamina E, C i tauryna 
spowalniają proces starzenia się komórek, a mikroelementy 
wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
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