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Nature EnergeticADULT
Bezzbożowa karma bez dodatku ziemniaków, z dużą zawartością białka i tłuszczu dla aktywnych psów.

 Wysoka wartość odżywcza dzięki zawartości batatów

 Z witaminą E i L-karnityną dla aktywnych psów

 Z drobiem dla psów z wrażliwym układem pokarmowym

 Bez dodatku ziemniaków

 Z mięsem nowozelandzkiego małża zielonego dla utrzymania stawów psa w pełnej 
 sprawności i zdrowiu
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Siła fizyczna
Wysokowartościowe antyoksydanty neutralizują 
niekorzystny wpływ wolnych rodników, które powstają 
podczas wzmożonej aktywności fizycznej, L-karnityna 
wzmaga przemianę tłuszczów i zapewnia potrzebną energię.

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

Lekkostrawna
Wysoka jakość starannie dobranych surowców i zastosowana 
technologia produkcji zapewniają lepszą strawność. 
Odpowiednia również dla psów z wrażliwym układem 
pokarmowym.

Wielkość opakowania:
900 g; 5 x 900 g; 15 kg

ORYGINALNA
WIELKOŚĆ

Składniki analityczne:  

Białko surowe % 25

Zawartość tłuszczu % 17

Włókno surowe % 3

Popiół surowy % 7,4

Wapń % 1,35

Fosfor % 0,85

Sód % 0,45

Magnez % 0,1

Energia metaboliczna*: MJ/kg 16

 kcal/kg 3830

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.U./kg  24000

Witamina D3 I.U./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. 
Skład: suszone białko drobiowe, mączka z grochu, 
suszone bataty, tłuszcz drobiowy, wysłodki 
buraczane, mączka z chleba świętojańskiego, 
hydrolizowane białko drobiowe, minerały, drożdże, 
wytłoki z jabłek, suszony korzeń cykorii (naturalne 
źródło inuliny), suszone mięso nowozelandzkich 
małż zielonych (Perna canaliculus)

Dawkowanie:

Zalecana dawka dzienna dla psa.

/  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

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 mcg/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 0,35

*Wg National Research Council (NRC) 2006


