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Balance

Składniki analityczne:  

Białko surowe % 20

Zawartość tłuszczu % 8

Włókno surowe % 2,7

Popiół surowy % 5,8

Wapń % 1,1

Fosfor % 0,8

Sód % 0,5

Magnez % 0,1

Energia metaboliczna*: MJ/kg 14,5

 kcal/kg 3477

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:

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 160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg 16

Miedź
(glicynowy chelat miedzi (II), hydrat) mg/kg 20

Jod (bezwodny jodan wapnia) mg/kg 2

Selen (selenin sodu) mg/kg 0,25

Pełnoporcjowa karma o obniżonej koncentracji 
energii dla dorosłych psów wymagających 
żywienia niskokalorycznego.
Skład: kukurydza pełnoziarnista, suszone białko 
drobiowe, ryż, wysłodki buraczane, hydrolizowane 
białko drobiowe, tłuszcz drobiowy, minerały, suszony 
korzeń cykorii (naturalne źródło inuliny), suszone 
mięso nowozelandzkich małż zielonych (Perna 
canaliculus).

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

Zredukowana zawartość białka i tłuszczu,
umiarkowana ilość składników mineralnych
Dla naszych seniorów: wyjątkowa karma dla zachowania witalności w starszym wieku. 
Zredukowana ilość białka i tłuszczu pomaga w utrzymaniu prawidłowej przemiany materii. 
Wyważona, szczególnie lekkostrawna karma z cennymi antyoksydantami. Opóźnia proces starzenia 
się komórek. Idealnie nadaje się dla seniorów.

 Dla starszych i spokojnych psów z ograniczonym zapotrzebowaniem na energię

 Specjalna receptura z niską zawartością tłuszczu zapobiegająca nadwadze

 Tauryna i L-karnityna wspomagają pracę serca 
 Niska zawartość tłuszczu oraz L-karnityna sprzyjają zachowaniu optymalnego stosunku tkanki  

 tłuszczowej i masy mięśniowej

BEZGLUTENOWA RECEPTURA

Zalecana dawka dzienna dla  psa. Prosimy o fachowe określenie 
normalnej wagi Twojego psa. W przypadku psów mało aktywnych lub 
otyłych można stosować dawki obniżone o 25 %. 

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

Redukcja białka
Karma zawiera ograniczoną ilość białka i tym samym odciąża 
organy wewnętrzne oraz wspomaga przemianę energii.

Witalność
L-karnityna i tauryna wspierają pracę serca.

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

/  24 h mało aktywny
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 150 g 200 g 255 g
30 kg 200 g 270 g 345 g
40 kg 250 g 335 g 425 g
60 kg 335 g 455 g 580 g
80 kg 415 g 570 g 725 g
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*Wg National Research Council (NRC) 2006


