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ENTE & Kartoffel

Składniki analityczne:  

Białko surowe % 24

Zawartość tłuszczu % 14

Włókno surowe % 2,1

Popiół surowy % 7,9

Wapń % 1,35

Fosfor % 0,9

Sód % 0,4

Magnez % 0,1

Energia metaboliczna*: MJ/kg 15,6

 kcal/kg 3735

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  20000

Witamina D3 I.U./kg  1500

Witamina E mg/kg  190

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.

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów. 
Skład: suszone ziemniaki 43%, suszone białko 
kacze 25%, tłuszcz drobiowy, wysłodki 
buraczane, białko ziemniaczane, mączka z chleba 
świętojańskiego, hydrolizowane białko drobiowe, 
drożdże, hydrolizowane białko roślinne, minerały, 
suszony korzeń cykorii (naturalne źródło inuliny).

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

Dawkowanie:

ADULT
Bezzbożowa karma Josera Ente & Kartoffel z kaczką to prawdziwy przysmak dla wszystkich 
smakoszy. Kaczka stanowi jedyne źródło białka zwierzęcego, a wartościowe kwasy tłuszczowe 
i biotyna pozytywnie wpływają na skórę i sierść.

 25% suszonej kaczki (odpowiada ok. 85 g świeżego mięsa na 100 g suchej karmy)

 Wartościowe kwasy tłuszczowe i biotyna zapewniają zdrową skórę i lśniącą sierść

 Ze względu na odpowiednią recepturę karma Josera Ente & Kartoffel może być stosowana 
jako kontynuacja karmienia karmą Josera YoungStar

Zalecana dawka dzienna dla psa.

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

Skóra i sierść
Zdrowa skóra i lśniąca sierść to efekt wyważonej proporcji 
pomiędzy kwasami tłuszczowymi omega 3 i 6. Wspiera je 
witamina E, biotyna, metionina i najlepiej przyswajalne, 
organiczne formy cynku i miedzi.

BEZZBOŻOWA

Umiarkowany poziom energii
Karma zawiera umiarkowany poziom energii i nadaje się 
w szczególności dla psów o normalnej aktywności.

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

/  24 h mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

5 kg 50 g 70 g 80 g
10 kg 85 g 115 g 140 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 325 g 410 g
60 kg 320 g 440 g 555 g
80 kg 400 g 545 g 690 g
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*Wg National Research Council (NRC) 2006

Dodatki dietetyczne / kg:

D-pantotenian wapnia mg/kg 40

Niacyna mg/kg 85

Kwas foliowy mg/kg 4

L-karnityna mg/kg 250

Tauryna mg/kg 1000

Biotyna mcg/kg 800

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

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


