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SENIORPLUS

Składniki analityczne:

Białko surowe % 20

Zawartość tłuszczu % 9,5

Włókno surowe % 2,5

Popiół surowy % 5

Wapń % 0,85

Fosfor % 0,7

Sód % 0,25

Magnez % 0,11

Energia metaboliczna*: MJ/kg 15

 kcal/kg 3588

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.

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: kukurydza pełnoziarnista; ryż; Suszone białko 
drobiowe; Jęczmień; suszony łosoś 6%; Tłuszcz drobiowy; 
Wysłodki buraczane; Hydrolizowane białko zwierzęce; 
olej z łososia 0,8%; Drożdże; minerały; suszony korzeń 
cykorii (naturalne źródło inuliny)

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

Dawkowanie:

SENIOR
Więcej witalności dla psów starszych 

Josera SeniorPlus to lekkostrawna karma dla psów starszych, której receptura została 
dostosowana do potrzeb pupili na tym etapie życia. 

 Receptura odpowiednia dla psów w podeszłym wieku

 Wyważona zawartość białka i minerałów w karmie nie obciąża pracy nerek

 Obniżony poziom tłuszczu zapobiega nadwadze 

 Z pysznym łososiem 

 Dodatek oleju z łososia dostarcza wartościowych kwasów tłuszczowych omega-3, 
 w tym DHA i EPA

 Witamina E i C, tauryna oraz L-karnityna wspierają zdrowe serce

BEZGLUTENOWA RECEPTURA

Zalecana dawka dzienna dla psa.

Kwasy tłuszczowe Omega 3
Olej z łososia zawiera wartościowe kwasy tłuszczowe 
omega-3 (DHA i EPA). Mają właściwości przeciwzapalne, 
które odgrywają ważną rolę w organizmie Twojego psa, 
w tym w układzie odpornościowym, skórze i sercu.

Witalność
L-karnityna i tauryna wspierają pracę serca.

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

/  24 h mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

5 kg 48 g 65 g 70 g
10 kg 85 g 115 g 145 g
20 kg 145 g 195 g 245 g
30 kg 195 g 260 g 335 g
40 kg 240 g 325 g 410 g
60 kg 325 g 440 g 560 g
80 kg 400 g 550 g 700 g
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Z łososiem

Skóra i sierść
Zdrowa skóra i lśniąca sierść to efekt wyważonej, optymalnej 
diety Twojego psa. Zapewniają je wartościowe kwasy 
tłuszczowe, witaminy, cynk i miedź w łatwo przyswajalnej, 
organicznej formie.

*Wg National Research Council (NRC) 2006

Dodatki dietetyczne / kg:

D-pantotenian wapnia mg/kg 50

Niacyna mg/kg 90

Kwas foliowy mg/kg 5

L-karnityna mg/kg 300

Tauryna mg/kg 1000

Biotyna mcg/kg 1000

Witamina C mg/kg 200

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

Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) mg/kg 180

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg 18

Miedź
(glicynowy chelat miedzi (II), hydrat) mg/kg

18

Jod (bezwodny jodan wapnia) mg/kg 2

Selen (selenin sodu) mg/kg 0,3


