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HIGH ENERGY

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  30,0

Riebalai %  21,0

Žalia ląsteliena %  2,2

Žali pelenai %  6,6

Kalcis %  1,35

Fosforas %  0,95

Natris %  0,45

Magnis %  0,10

Apykaitinė energija: MJ/kg  17,2

 kcal/kg  4122

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  18000

Vitaminas D3 T.V./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  350

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  250

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  1000

Vitaminas C mg/kg  200

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  250

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  200

Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) mg/kg  20

Varis (glicinino hidrato vario chelatai) mg/kg  20

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,5

Selenas (natrio selenitas) mg/kg 0,3

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis: paukštienos miltai; nesmulkinti kukurūzai; 
ryžiai; taukai; paukštienos riebalai; cukrinių runkelių 
skaidulos; džiovinta lašiša 4,0 %; hidrolizuoti paukš-
tienos baltymai; mineralai; cikorijos milteliai; džiovinta
Naujosios Zelandijos midijų mėsa (Perna canaliculus).

Pakuotės: 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

ADULT
Pašaras, pritaikytas medžioklinių ir  
veislinių šunų veiklos poreikiams
Našumą užtikrinantis pašaras mūsų nesustabdomiems, didelių siekų turintiems augintiniams! 
Daug mėsos turinti sudėtis užtikrina didžiausią energijos kiekį. Šis pašaras aktyviai palaiko  
medžiagų apykaitą – treniruojantis, varžantis ar dirbant.

 su gardžia lašiša

 specialiai pritaikytas suaugusiems medžiokliniams, veisliniams ir darbiniams šunims

 taip pat tinka žindančioms ar šuningoms kalėms, jei reikia didesnio dydžio granulių

 L-karnitinas ir taurinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą

 Vertingi antioksidantai palaiko aktyvų audinių metabolizmą

SU LAŠIŠA

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio 
aktyvumo aktyviems

10 kg 75 g 100 g 130 g
20 kg 125 g 170 g 215 g
30 kg 170 g 230 g 290 g
40 kg 210 g 290 g 365 g
60 kg 285 g 390 g 490 g
80 kg 355 g 480 g 610 g

24 h*

6-9-ta  
šuningumo

savaitė

20 kg 395-415 g
30 kg 550-590 g
40 kg 700-720 g
60 kg 995-1060 g
80 kg 1180-1330 g

Rekomenduojamos dienos normos. *Žindanti kalė: jei reikia, pašarą galima duoti neribotais kiekiais (ad li-
bitum). 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 komplikacijų ir laktacijos sutrikimų.

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

Skeleto vystymuisi
Tinkamai subalansuotas kalcio bei fosforo santykis, vitamin-
as C ir lengvai įsisavinami manganas bei varis užtikrina tvir-
tos kaulų struktūros ir sveikų sąnarių vystymąsi.

Gyvybingumui
Vertingi antioksidantai apsaugo nuo fizinės veiklos metu  
susiformuojančių laisvųjų radikalų įtakos. L-karnitinas skatina 
riebalų apykaitą, todėl kūnas lengviau pasisavina energiją.

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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