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SENSIJUNIOR

Składniki analityczne:

Białko surowe %  30.0

Tłuszcz %  17.0

Włókno surowe %  2.3

Popiół surowy %  6.0

Wapń %  1.20

Fosfor %  0.90

Sód %  0.30

Magnez %  0.09

Energia metaboliczna: MJ/kg  16.5

 kcal/kg  3956

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:

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  200

Tauryna mg/kg  1000

Biotyna mcg/kg  1000

Witamina C mg/kg  200

Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg/kg  220

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  180

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  20

Miedź
(uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg

 
 18

Jod (jodek wapnia) mg/kg  2.2

Selen (selenin sodu) mg/kg  0.3

Pełnoporcjowa karma dla psów dorastających. 
Skład: ryż; mączka drobiowa; tłuszcz drobiowy; 
mączka mięsna z kaczki 10,0 %; białko ziemniaczane; 
suszony łosoś 4,0 %; hydrolizowane białko 
drobiowe; wysłodki buraczane; mączka z chleba 
świętojańskiego; włókno roślinne; minerały; drożdże; 
mączka z cykorii; łuski nasion babki płesznik; mączka 
z małży.

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

Dawkowanie:

JUNIOR
Wysokostrawna karma do odchowu sportowych ras 

Bardzo dobrze przyswajalna karma do odchowu wysportowanych psów, wspierająca optymalny, 
zdrowy rozwój. Lekkostrawna receptura z pyszną kaczką i delikatnym łososiem jest idealna również 
dla szczególnie wrażliwych, młodych psów. Reguluje ilość wydalanego stolca.

 Specjalny kompleks substancji balastowych działa wspomagająco na układ trawienny

 Do odchowu młodych psów 

 Dla średnich i dużych ras sportowych 

 Wartościowe kwasy tłuszczowe wspierają rozwój mózgu i zdolność do szybkiego 
 uczenia się w trakcie treningów

 L-karnityna, wysokiej jakości białko i tauryna wspierają prawidłową pracę serca 
 i budowę kośćca

BEZGLUTENOWA RECEPTURA

Przemiana materii 
Specjalne włókna dietetyczne i lekkostrawne składniki 
regulują proces trawienia i redukują ilość wydalanego stolca.

Optymalny rozwój
Cenne kwasy tłuszczowe z łososia wpływają na rozwój 
mózgu. L-kartnityna i wysokowartościowe białka zapobiegają 
otłuszczeniu i wspierają budowę mięśni. Tauryna i L-karnityna 
są istotnymi składnikami dla pracy serca.

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.

Z kaczką i łososiem

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

 adult* 
24 h

Wiek w miesiącach

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

10 kg 35-75 g 80-110 g 130-150 g 155-165 g 150-175 g – –
20 kg 55-115 g 130-155 g 220-270 g 285-350 g 295-360 g 275-335 g –
30 kg 75-190 g 175-210 g 270-325 g 345-415 g 380-440 g 370-415 g –
40 kg 95-250 g 235-285 g 370-410 g 380-490 g 455-520 g 445-500 g –
60 kg 110-260 g 270-330 g 455-520 g 535-670 g 650-790 g 740-835 g 695-780 g
80 kg 145-325 g 360-440 g 510-605 g 640-745 g 790-890 g 865-930 g 790-835 g

*Zalecana dawka dzienna na psa. Należy pamiętać, że podane ilości są orientacyjne i stan odżywiania powinien 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 w stosunku do swojego wieku jest zbyt duży i zbyt ciężki, zaleca 
się zmniejszenie dawki 03
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