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Light & Vital

Składniki analityczne:

Białko surowe %  29.0

Tłuszcz %  7.5

Włókno surowe %  7.0

Popiół surowy %  6.7

Wapń %  1.20

Fosfor %  0.75

Sód %  0.35

Magnez %  0.08

Energia metaboliczna: MJ/kg  13.2

 kcal/kg  3163

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  24000

Witamina D3 I.U./kg  1800

Witamina E mg/kg  400

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  90

Kwas foliowy mg/kg  5

L-karnityna mg/kg  500

Tauryna mg/kg  1500

Biotyna mcg/kg  1000

Witamina C mg/kg  150

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

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  20

Miedź
(uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg

 17

Jod (jodek wapnia) mg/kg  2.0

Selen (selenin sodu) mg/kg  0.3

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych 
psów wspomagająca redukcję masy ciała. 
Skład: mączka drobiowa; mączka z grochu; jęczmień; 
lignocelulozy; wysłodki buraczane; tłuszcz drobiowy; 
drożdże (częściowo hydrolizowane); hydrolizowane 
białko drobiowe; mączka z chleba świętojańskiego; 
minerały; miąższ omułka zielonowargowego 
(suszony).

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

ADULT
Dietetyczna karma wspomagająca redukcję masy ciała oraz 
utrzymanie odpowiedniej wagi psa
Karma przeznaczona dla psów, które mają tendencję do tycia lub cierpią na nadwagę. Niska 
zawartość tłuszczu i wysoki poziom substancji balastowych zapewniają długotrwałe uczucie 
sytości, przy jednocześnie niskiej kaloryczności. L-karnityna i tauryna wspomagają funkcję serca 
i mają pozytywny wpływ na witalność psa.

 Karma idealna do utrzymania prawidłowej masy ciała i dla psów z nadwagą

 Specjalne włókna dietetyczne zapewniają długotrwałe uczucie sytości

 Wysoka zawartość białka przyspiesza przemianę materii

 L-karnityna wspomaga metabolizm tłuszczów

Kontrola wagi 
Niska zawartość tłuszczu w połączeniu z L-karnityną 
stanowią idealne rozwiązanie dla psów mało aktywnych 
i / lub starszych. 

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.

Witalność
L-karnityna i tauryna wspierają pracę serca. 

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

/  24 h Mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny 

5 kg 55 g 70 g 75 g
10 kg 100 g 130 g 165 g
20 kg 165 g 220 g 280 g
30 kg 220 g 295 g 375 g
40 kg 275 g 365 g 465 g
60 kg 365 g 495 g 635 g
80 kg 455 g 620 g 790 g

Zalecane dawkowanie:

Należy pamiętać, że podane ilości są tylko orientacyjne i stan odżywiania 
Twojego psa musi być dopasowany indywidualnie i kontrolowany. 

Utrzymanie prawidłowej masy ciała: Zalecane dawkowanie odnosi się 
do psów o idealnej masie ciała i służy jej utrzymaniu. 

Redukcja masy ciała: W przypadku nadwagi można zmniejszych podaną 
dawkę o maksymalnie 30%. Po osiągnięciu przez psa żądanej masy 
ciała należy powrócić do zalecanego dawkowania. Przed rozpoczęciem 
odchudzania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.
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