
Analitinės sudedamosios dalys:
baltymai % 25,0
riebalai % 8,9
žalia ląsteliena % 4,0
žali pelenai % 8,0

3 Traškūs žiedeliai 

3 Be grūdų 

3 Mažai kalorijų 

3 Su žirnių ir morkų gabalėliais 

3 Be dažiklių, skonio stipriklių bei konservantų 

3 Lengvai dalijami į mažus gabalėlius 
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Josera petfood GmbH & Co. KG • D-63924 Kleinheubach • Tel: +49 9371 940-120 • www.josera.lt • E-Mail: export-petfood@josera.de • DE NW 114081 • DE 05 7 70 0004 13

Erhältlich in 150g100 g = 318 kcal • 1 Gabalėlis = 8,9 kcal*

*Vidutiniškai 

 77,52 % 
 gyvūninės kilmės baltymų,  
 visame baltymų kiekyjeOriginalus dydis 

Loopies su vištiena – Maisto papildas šunims. 
Sudėtis: džiovintos paukštienos baltymai - 30,0 %; saldžiosios bulvės; 
morkos 14,0 %; žirniai 14,0 %, tapijokos krakmolas; paukštienos riebalai; 
hidrolizuotos paukščių kepenėlės;  mineralai; žolelės; vaisiai.

be bulvių

Su vištiena

Mit Geflügel        With poultry

Technologiniai priedai: 

antioksidantai: tokoferolio ekstraktai iš natūralių šaltinių. 

Pakuotės 
dydis 150 g 

lengvas užkandis kiekvienai dienai!
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Analitinės sudedamosios dalys:
baltymai % 21,0
riebalai % 8,0
žalia ląsteliena % 4,0
žali pelenai % 12,0

3 Traškūs žiedeliai 

3 Be grūdų 

3 Mažai kalorijų 

3 Su žirnių ir morkų gabalėliais 

3 Be dažiklių, skonio stipriklių bei konservantų 

3 Lengvai dalijami į mažus gabalėlius 
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Josera petfood GmbH & Co. KG • D-63924 Kleinheubach • Tel: +49 9371 940-120 • www.josera.lt • E-Mail: export-petfood@josera.de • DE NW 114081 • DE 05 7 70 0004 13

Erhältlich in 150g100 g = 299 kcal • 1 Gabalėlis = 7,8 kcal*

*Vidutiniškai 

 72,29 % 
 gyvūninės kilmės baltymų,  
 visame baltymų kiekyjeOriginalus dydis 

Loopies su jautiena – Maisto papildas šunims. 
Sudėtis: džiovintos jautienos baltymai 30,0 %; džiovintos bulvės; morkos 
14,0 %; žirniai 14,0 %; bulvių krakmolas; paukštienos riebalai; hidrolizuotos 
paukštienos kepenėlės; mineralai; žolelės; vaisiai. 

Mit Rind          With beef

Su jautiena 

Technologiniai priedai: 

antioksidantai: tokoferolio ekstraktai iš natūralių šaltinių. 

Pakuotės 
dydis 150 g 

lengvas užkandis kiekvienai dienai!
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Analitinės sudedamosios dalys:
baltymai % 21,0
riebalai % 8,6
žalia ląsteliena % 3,5
žali pelenai % 8,0

3 Traškūs žiedeliai 

3 Be grūdų 

3 Mažai kalorijų 

3 Su žirnių ir morkų gabalėliais 

3 Be dažiklių, skonio stipriklių bei konservantų 

3 Lengvai dalijami į mažus gabalėlius 
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Josera petfood GmbH & Co. KG • D-63924 Kleinheubach • Tel: +49 9371 940-120 • www.josera.lt • E-Mail: export-petfood@josera.de • DE NW 114081 • DE 05 7 70 0004 13

Erhältlich in 150g100 g = 318 kcal • 1 Gabalėlis = 8,9 kcal*

*Vidutiniškai

 72,29 % 
 gyvūninės kilmės baltymų,  
 visame baltymų kiekyjeOriginalus dydis 

Loopies su ėriena – Maisto papildas šunims. 
Sudėtis: džiovintos ėrienos baltymai 30,0 %; džiovintos bulvės; morkos 
14,0 %; žirniai 14,0 %; bulvių krakmolas; vištienos riebalai; hidrolizuotos 
paukštienos kepenėlės; mineralai; žolelės; vaisiai.

 Mit Lamm        With lamb

Su ėriena

Technologiniai priedai: 

antioksidantai: tokoferolio ekstraktai iš natūralių šaltinių. 

Pakuotės 
dydis 150 g 

lengvas užkandis kiekvienai dienai!
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