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Hypoallergenic

Składniki analityczne: 

Białko surowe % 22

Zawartość tłuszczu %  12

Włókno surowe %  2,5

Popiół surowy %  6,5

Wapń %  0,95

Fosfor %  0,65

Sód %  0,4

Magnez %  0,08

Energia metaboliczna*: MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3657

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.E./kg  24000

Witamina D3 I.E./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.

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów 
ograniczająca nietolerancje pokarmowe.
Skład:
suszone ziemniaki, mączka z grochu, białko 
ziemniaczane, owady 10%, tłuszcz drobiowy, 
hydrolizowane drożdże, wysłodki buraczane, 
minerały, mączka z chleba świętojańskiego. 

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

ADULT
Bezzbożowa karma ze specjalnym źródłem białka dla 
wrażliwych psów

Receptura z ograniczoną ilością składników oraz specjalnym, wyłącznym białkiem z owadów 
dla psów z alergią pokarmową.

 Owady jako jedyne źródło białka zwierzęcego

 Łatwo przyswajalna

 Umiarkowana zawartość białka i tłuszczu

 Dodatek L-karnityny i tauryny wspierających funkcję serca

 Również odpowiednia dla starszych psów

Hipoalergiczna
Receptura zawiera wybrane źródła białka dzięki temu jest 
idealną alternatywą dla psów posiadających nietolerancję na 
wybrane składniki.

Lekkostrawna
Najwyższa jakość starannie dobranych, lekkostrawnych  
surowców zapewnia wysoką strawność karmy. Odpowiednia 
dla psów z wrażliwym układem pokarmowym. 

Bez dodatku zbóż
Karma przeznaczona jest dla psów z nietolerancją na  
wszystkie rodzaje zbóż.
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Zalecana dawka dzienna dla psa. Masa ciała odnosi się do wagi 
dorosłego psa. W przypadku nadwagi można zmniejszyć podaną 
dawkę o maksymalnie 30%.
Psom posiadającym nietolerancje pokarmowe rekomenduje się podawanie karmy przez okres 3-8 
tygodni. Gdy nietolerancja u psa sie obniży, karma może być podawana w okresie do 1 roku. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii.

Dawkowanie:
/  24 h mało aktywny 

/  starszy
normalna 

aktywność aktywny

5 kg 55 g 65 g 85 g
10 kg 85 g 115 g 145 g
20 kg 140 g 195 g 245 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 240 g 325 g 410 g
60 kg 350 g 455 g 560 g
80 kg 400 g 545 g 690 g

BEZZBOŻOWA

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

*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 250

Tauryna mg/kg 1000

Biotyna mcg/kg 1000

Witamina C mg/kg 100

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

Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) mg/kg 160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg 35

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

20

Jod (bezwodny jodan wapnia) mg/kg 2

Selen (selenin sodu) mg/kg 0,3


