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YOUNGSTAR

Składniki analityczne: 

Białko surowe %  25,0

Zawartość tłuszczu %  13,0

Włókno surowe %  2,1

Popiół surowy %  7,2

Wapń %  1,4

Fosfor %  0,9

Sód %  0,40

Magnez %  0,1

Energia metaboliczna: MJ/kg  15,6

 kcal/kg  3717

Dodatki dietetyczne/ kg:

Witamina A I.E./kg  20000

Witamina D3 I.E./kg  1500

Witamina E mg/kg  180

Witamina B1 mg/kg  10

Witamina B2 mg/kg  15

Witamina B6 mg/kg  15

Witamina B12 mcg/kg  90

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego.

Dodatki dietetyczne/ kg:

D-pantotenian wapnia mg/kg  40

Niacyna mg/kg  85

Kwas foliowy mg/kg  4

Biotyna mcg/kg  800

Witamina C mg/kg  200

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

Cynku (uwodniony glicynowy chelat  
cynku (postać stała)) mg/kg

 160

Manganu (tlenek manganu(II)) mg/kg  16

Miedzi (glicynowy chelat miedzi(II),  
hydrat (w postaci stałej)) mg/kg

 20

Jodu (bezwodny jodan wapnia) mg/kg  2,0

Selen (selenin sodu) mg/kg  0,25

Pełnoporcjowa karma dla psów dorastających.
Skład: suszone ziemniaki 44,0 %; suszone białko 
drobiowe 28,0 %; tłuszcz drobiowy; wysłodki 
buraczane; mączka z chleba świętojańskiego; 
hydrolizowane białko drobiowe; białko ziemniaczane; 
drożdże; hydrolizowane białko roślinne; olej z łososia 
0,80 %; minerały; mączka z cykorii (naturalne źródło 
inuliny); suszone mięso nowozelandzkich małż 
zielonych (Perna canaliculus). 

Wielkość opakowania: 
900 g; 4,5 kg; 15 kg

Dawkowanie:

JUNIOR
 Karma dla szczeniąt oraz psów młodych z drobiem i ziemniakami

Naturalne pożywienie z wartościowymi składnikami dla żądnych przygód dorastających psów. 
Bezzbożowa formuła z pysznym drobiem.

 Dla młodych psów od 8. tygodnia życia

 Lekkostrawna, bez zbóż

 Z optymalnym stosunkiem wapnia do fosforu, dostosowanym do fazy wzrostu

 Z wyważonym poziomem białka i energii

 Może być stosowana bez zmiany na inną karmę, aż do osiągnięcia dorosłości

*Zalecana dawka dzienna dla psa. Należy pamiętać, że podane ilości są tylko orientacyjne i stan odżywiania Twojego 
psa musi być kontrolowany. Masa ciała odnosi się do wagi dorosłego psa. Gdy pies rośnie, tempo wzrostu powinno być 
umiarkowane poprzez odpowiednie spożycie energii. Jeśli Twój pies na swój wiek jest zbyt duży i zbyt ciężki, zaleca się 
zmniejszenie dawki. Również przy mniejszych porcjach dostarczona jest odpowiednia ilość składników odżywczych.

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

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.

BEZZBOŻOWA

 adult* 
24 h

Wiek w miesiącach

1 2 3 4 5-6 7-12 13-20

10 kg 35-70 g 90-120 g 135-155 g 165-175 g 160-185 g 155-170 g –
20 kg 50-110 g 135-165 g 235-290 g 305-370 g 315-380 g 295-355 g –
30 kg 70-180 g 185-225 g 285-345 g 365-440 g 400-470 g 390-440 g –
40 kg 90-240 g 250-305 g 390-430 g 400-520 g 480-550 g 470-530 g –
60 kg 105-250 g 285-350 g 480-550 g 570-705 g 685-835 g 785-880 g 735-825 g
80 kg 140-310 g 380-465 g 540-635 g 675-785 g 835-940 g 910-980 g 835-880 g
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Optymalny rozwój
Cenne kwasy tłuszczowe z łososia wpływają na rozwój móz-
gu. L-karnityna i wysokowartościowe białka zapobiegają 
otłuszczeniu i wspierają budowę mięśni. Tauryna i L-karnity-
na są istotnymi składnikami dla pracy serca. 


