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Balance

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  20,0

Riebalai %  8,0

Žalia ląsteliena %  3,0

Žali pelenai %  5,8

Kalcis %  0,95

Fosforas %  0,75

Natris %  0,50

Magnis %  0,10

Apykaitinė energija: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3457

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  18000

Vitaminas D3 T.V./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  400

Vitaminas B1 mg/kg  15

Vitaminas B2 mg/kg  20

Vitaminas B6 mg/kg  20

Vitaminas B12 mcg/kg  100

Technologiniai priedai:

Antioksidantai: natūralūs tokoferolio ekstraktai.

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Pantoteno rūgštis mg/kg  50

Nikotininė rūgštis mg/kg  90

Folinė rūgštis mg/kg  5

L-karnitinas mg/kg  300

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  1000

Vitaminas C mg/kg  200

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  200

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  160

Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) mg/kg  16

Varis (glicinino hidrato vario chelatai) mg/kg  20

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,0

Selenas (natrio selenitas) mg/kg 0,25

Visavertis pašaras mažiau kalorijų 
reikalaujantiems šunims.
Sudėtis: kukurūzai; paukštienos miltai; ryžiai; 
cukrinių runkelių skaidulos; hidrolizuoti paukštienos 
baltymai; paukštienos riebalai; mineralai; cikorijos 
milteliai (natūralus inulino šaltinis), džiovinta 
Naujosios Zelandijos midijų mėsa (Perna canaliculus).

Pakuotės: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Sumažintas riebalų ir baltymų kiekis, vidutinis mineralų kiekis

Vyresnio amžiaus šunims: ypatingas pašaras, suteikiantis energingumo net sulaukus senatvės. 
Sumažintas baltymų ir riebalų kiekis palengvina apsunkusią medžiagų apykaitą. Subalansuotas ir 
puikiai toleruojamas pašaras, kurio sudėtyje esantys vertingi antioksidantai padeda neutralizuoti 
ląstelių senėjimą. Todėl šis pašaras itin tinkamas vyresnio amžiaus šunims.

 vyresniems ir mažiau aktyviems šunims, turintiems mažesnį energijos poreikį

 neriebus pašaras, saugantis nuo nutukimo

 mažas riebalų kiekis ir L-karnitinas užtikrina optimalų riebalinio audinio ir  
 raumenų masės santykį

 L-karnitinas ir taurinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą

Rekomenduojamos dienos normos. Atsižvelkite į savo augintinio svorį.
Ne tokiems judriems šunims, kurie linkę priaugti svorio, galima duoti 15%
mažiau pašaro.

Svorio kontrolei
Dėl ypatingos sumažinto riebalų kiekio formulės ir L-karni-
tino, šis pašaras idealiai tinka mažesnio aktyvumo ir/arba 
vyresnio amžiaus šunims.

Sumažintas baltymų kiekis
Sumažintas baltymų kiekis neapsunkina gyvūno medžiagų 
apykaitos ir jo gyvybiškai svarbių organų veiklos.

Sveikai širdžiai
L-karnitinas bei taurinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą.

/  24 h mažesnio ktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio  
aktyvumo aktyviems

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
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