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Składniki analityczne:  

Białko surowe %  34,0

Zawartość tłuszczu %  18,0

Włókno surowe %  2,4

Popiół surowy %  7,5

Wapń %  1,55

Fosfor %  1,00

Sód %  0,45

Energia metaboliczna MJ/kg 16,5

 kcal/kg  3994

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  24000

Witamina D3 I.U./kg  1800

Witamina E mg/kg  300

Witamina B1 mg/kg  15

Witamina B2 mg/kg  20

Witamina B6 mg/kg  20

Witamina B12 mcg/kg  100

Dodatki dietetyczne / kg:

Kwas pantotenowy mg/kg  50

Niacyna mg/kg  85

Kwas foliowy mg/kg  5

L-karnityna mg/kg  250

Biotyna mcg/kg  950

Witamina C mg/kg  200

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

Selen (selenin sodu) mg/kg 0,30

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: szuszone białko drobiowe 26.0 %; bataty; 
mączka z grochu; tłuszcz drobiowy; skrobia 
ziemniaczana; suszony pstrąg 6.0 %; wysłodki 
buraczane; hydrolizowane białko drobiowe; drożdże; 
wytłoki z jabłek; mączka z chleba świętojańskiego; 
minerały; zioła; owoce; mączka z cykorii (naturalne 
źródło inuliny); suszone mięso nowozelandzkich 
małż zielonych (Perna canaliculus). 

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

Dawkowanie: 

ADULT
Odpowiednia dla wysportowanych psów które nie mogą spożywać karmy zbożowej albo 
urozmaicenia w posiłkach.

 Duża porcja energii dla bardzo aktywnych psów.

 L- karnityna wspomaga metabolizm tłuszczy i dostarcza energię.

 Z ziołami i owocami.

 Z małżami (nowozelandzka małża zielona) dla utrzymania stawów psa w pełnej 
 sprawności i zdrowiu.

Zalecana dawka dzienna dla psa.
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Bezzbożowa

Siła fizyczna
Wysokowartościowe antyoksydanty neutralizują 
niekorzystny wpływ wolnych rodników, które powstają 
podczas wzmożonej aktywności fizycznej. L-karnityna 
wzmaga przemianę tłuszczów i zapewnia potrzebną energię.

/  24 h Mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

5 kg 45 g 60 g 75 g
10 kg 80 g 105 g 130 g
20 kg 130 g 175 g 225 g
30 kg 175 g 245 g 305 g
40 kg 220 g 300 g 380 g
60 kg 300 g 410 g 515 g
80 kg 370 g 505 g 640 g

Poultry & Trout

Zioła i owoce
Wybrane zioła i zdrowe owoce wzbogacają recepturę oraz 
oferują psu smakowite urozmaicenie.

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

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego.


