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Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: ryż, suszone białko drobiowe (drób 13%, kaczka 9%), 
tłuszcz drobiowy, białko ziemniaczane, suszone białko łososia 4%, 
hydrolizowane białko drobiowe, wysłodki buraczane, włókno 
roślinne, mączka z chleba świętojańskiego, minerały, drożdże, 
zioła, owoce, mielony korzeń cykorii (naturalne źródło inuliny), 
łuski nasion babki płesznik (Psyllium), suszone mięso 
nowozelandzkich małż zielonych (Perna canaliculus).

Dostępne w: 900 g; 4,5 kg; 15 kg

Wysoce lekkostrawna karma dla aktywnych psów

Wysokiej jakości karma dla wrażliwych psów aktywnych fizycznie. Specjalna receptura 
reguluje proces trawienia, jednocześnie zapewniając odpowiednią ilość energii dla 
aktywnych, wysportowanych psów. Ponadto wyjątkowo przyswajalne składniki redukują 
ilość wydalanego stolca.

 Specjalny kompleks substancji balastowych działa wspomagająco na układ trawienny psów 
wrażliwych oraz / lub psów o dużej aktywności

 Wartościowe antyoksydanty pozytywnie wpływają na metabolizm tkanek i witalność psa
 L-karnityna i tauryna wspierają prawidłową pracę serca
 Sprawdzi się w kontynuacji żywienia dla psów, którym w wieku szczenięcym podawano karmę 

Josera SensiJunior

Masa 
ciała

Mało aktywny/
starszy

Normalna
aktywność Aktywny

5 kg 45 g 65 g 80 g

10 kg 75 g 100 g 130 g

20 kg 125 g 175 g 220 g

30 kg 175 g 235 g 295 g

40 kg 215 g 295 g 375 g

60 kg 290 g 400 g 505 g

80 kg 365 g 495 g 630 g

Należy pamiętać, że podane ilości są orientacyjne i stan odżywiania powinien 
być kontrolowany. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody.

Przemiana materii
Specjalne włókna dietetyczne i lekkostrawne składniki regulują proces trawienia i 
redukują ilość wydalanego stolca.

Siła fizyczna
Wysokowartościowe antyoksydanty neutralizują niekorzystny wpływ wolnych 
rodników, które powstają podczas wzmożonej aktywności fizycznej, L-karnityna 
wzmaga przemianę tłuszczów i zapewnia potrzebną energię.

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.

Rekomendacja żywieniowa:

Składniki analityczne:

białko surowe % 25.0

zawartość tłuszczu % 19.0

włókno surowe % 2.4

popiół surowy % 5.6

wapń % 1.20

fosfor % 0.90

sód % 0.30

magnez % 0.09

tauryny mg 1,000

energia metaboliczna na kg MJ 16.9

energia metaboliczna na kg kcal 4,032

Dodatki:

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

witaminy A I.E./kg 24,000

witaminy D3 I.E./kg 1,800

witaminy E mg/kg 220

witaminy C mg/kg 200

witaminy B1 mg/kg 15

witaminy B2 mg/kg 20

witaminy B6 mg/kg 20

witaminy B12 mcg/kg 100

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

D-pantotenianu wapnia mg/kg 50

niacyny mg/kg 90

kwasu foliowego mg/kg 5

biotyny mcg/kg 1,000

L-karnityny mg/kg 250

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

cynku (uwodniony glicynowy chelat 
cynku (postać stała)) mg/kg 180

manganu (tlenek manganu(II)) mg/kg 18

miedzi (glicynowy chelat miedzi(II), 
hydrat (w postaci stałej)) mg/kg 16

jodu (bezwodny jodan wapnia) mg/kg 2.20

selenu (selenin sodu) mg/kg 0.30

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego.
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