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LarGE BREED

Składniki analityczne:  

Białko surowe % 26

Zawartość tłuszczu % 14

Włókno surowe % 4,1

Popiół surowy % 6,5

Wapń % 1,5

Fosfor % 1,05

Sód % 0,5

Magnez % 0,1

Energia metaboliczna*: MJ/kg 15,3

 kcal/kg 3648

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  22600

Witamina D3 I.U./kg  1700

Witamina E mg/kg  200

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 85

Kwas foliowy mg/kg 5

L-karnityna mg/kg 300

Biotyna mcg/kg 940

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 20

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

Jod (bezwodny jodan wapnia) mg/kg 2

Selen (selenin sodu) mg/kg 0,3

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów. 
Skład: suszone białko drobiowe 29%, ryż, kukurydza 
pełnoziarnista, tłuszcz drobiowy, suszony łosoś 4%, 
włókno roślinne, wysłodki buraczane, hydrolizowane 
białko drobiowe, minerały, drożdże, suszony korzeń 
cykorii (naturalne źródło inuliny), suszone mięso 
nowozelandzkich małż zielonych (Perna canaliculus). 

Opakowania: 15 kg

Dawkowanie:

Dla dużych i olbrzymich ras oraz dla psów ze skłonnością 
do zbyt łapczywego połykania karmy
Karma dla naszych wielkich głodomorów, specjalnie dostosowana do ich potrzeb! Bardzo duża 
granulka dostarcza przyjemności z gryzienia i wymusza na psach pogryzienie granulki. Z podwyższoną 
zawartością błonnika i zredukowanym poziomem tłuszczu daje uczucie sytości. Ponadto posiada 
umiarkowaną kaloryczność dzięki czemu pozwala lepiej kontrolować wagę psa.

 Wyjątkowo duże granulki dla większych psów

 Zmusza do rozgryzania granulki rozwiązując problem zbyt łapczywego spożywania pokarmu

 Długotrwałe uczucie sytości dzięki dużej zawartości błonnika, mimo umiarkowanej 
 ilości tłuszczu

 Z łososiem dla jeszcze lepszych doznań smakowych 

Duże granulki
Z myślą o psach dużych ras przygotowaliśmy ekstra 
duże granulki, które zapobiegają łapczywemu połykaniu 
i wymuszają dokładne i powolne rozgryzanie karmy.

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

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.
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ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

/  24 h mało aktywny 
/ starszy

normalna 
aktywność aktywny

10 kg  80 g 110 g 135 g
20 kg 135 g 180 g 230 g
30 kg 180 g 250 g 310 g
40 kg 220 g 305 g 385 g
60 kg 300 g 415 g 525 g
80 kg 375 g 515 g 650 g
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*Wg National Research Council (NRC) 2006

Zalecana dawka dzienna dla psa.


