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FAMILY PLUS

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  30,0

Riebalai %  22,0

Žalia ląsteliena %  2,5

Žali pelenai %  6,2

Kalcis %  1,35

Fosforas %  0,95

Natris %  0,30

Magnis %  0,09

Apykaitinė energija: MJ/kg  17,4

 kcal/kg  4159

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  24000

Vitaminas D3 T.V./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  220

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  200

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  1000

Vitaminas C mg/kg  200

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  220

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  180

Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) mg/kg  20

Varis (glicinino hidrato vario chelatai) mg/kg  18

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,2

Selenas (natrio selenitas) mg/kg 0,35

Visavertis pašaras kalėms ir šuniukams.
Sudėtis: sausi paukštienos baltymai; ryžiai; 
nesmulkinti kukurūzai; paukštienos riebalai; džiovinta 
lašiša 6,0%; cukrinių runkelių miltai; hidrolizuoti 
paukštienos baltymai; lignoceliuliozės; mineralai; 
cikorijos miltai. 

Pakuotės: 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

PUPPY
Specialus pašaras kalėms ir šuniukams

Gardus pašaras šuningoms kalėms ir šuniukams: ne tik atsižvelgiama į ypatingus kalių poreikius nuo paskutiniojo 
šuningumo trimestro iki žindymo laikotarpio pabaigos, bet ir šuniukai, dar esantys gimdoje arba žindantys, yra 
aprūpinami visomis reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Vėliau maistingas granules galima mirkyti šuniukams 
skirtame JOSERA pieno pakaitale arba vandenyje ir taip palengvinti šuniukų perėjimą prie kieto pašaro.

 šuningoms ir žindančioms kalėms suteikia daug energijos ir baltymų

 taurinas didina vaisingumą, o vertingi antioksidantai stiprina reprodukcinės sistemos organus

 kokybiškos iš lašišų gaunamos riebalų rūgštys gerina šuniukų smegenų vystymąsi

 drėkinamos granulės – šuniukų pripratinimui prie sauso maisto

Dauginimuisi
Pašaras yra praturtintas L-karnitinu ir turi aukštesnę energe-
tinę vertę, tad idealiai tinka kalėms šuningumo ir laktacijos 
laikotarpiais. Vertingos maistinės medžiagos gerina šuniukų-
vystymąsi šiems augant gimdoje arba mintant motinos pienu.

Mirkomos granulės
Ypatingai mažas granules galima mirkyti vandenyje, taip  
palengvinant gyvūnui perėjimą prie kieto pašaro.

SU LAŠIŠA

suaugęs*
24 h

amžius savaitėmis

3-4 5-8 > 8

5 kg 20-35 g 35-55 g

MinisBest,
SensiJunior, 

Kids
arba

YoungStar

10 kg  40-75 g 75-130 g
20 kg 55-110 g 130-215 g
30 kg 75-190 g 190-280 g
40 kg 95-240 g 240-390 g
60 kg 110-260 g 280-515 g
80 kg 140-320 g 320-465 g

24 h **

šuningumo
savaitė

5 kg 120-130 g
10 kg  215-235 g
20 kg 390-410 g
30 kg 550-580 g
40 kg 690-710 g
60 kg 980-1045 g
80 kg 1165-1305 g

*Rekomenduojamos dienos normos. Rekomenduojamas kiekis apskaičiuotas
pagal suaugusio šuns svorį.

**Žindanti kalė: jei reikia, pašarą galima duoti neribotais kiekiais  
(ad libitum). Kalės mitybos poreikį nulemia šuniukų skaičius ir pieno kiekis. 
Šuninga kalė: atminkite, kad paskutinio šuningumo trimestro laikotarpiu 
kalės mitybos poreikis priklauso nuo veislės ir šuniukų skaičiaus. Vis tiek  
visomis išgalėmis reikia vengti peršerti kalę dėl galimų šuniavimosi kompli-
kacijų ir laktacijos sutrikimų.

Optimaliam vystymuisi
Iš lašišų gaunamos vertingos riebalų rūgštys gerina smegenų 
vystymąsi. L-karnitinas ir aukštos kokybės baltymai skatina 
tvirtų raumenų formavimąsi.

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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