
Josera petfood GmbH & Co. KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 9371 940-120 • export@josera.de • www.josera-dog.com • DE-BY-1-00266

lamb & Rice

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  21,0

Riebalai %  11

Žalia ląsteliena %  2,7

Žali pelenai %  8,4

Kalcis %  2

Fosforas %  1,15

Natris %  0,45

Magnis %  0,11

Apykaitinė energija: MJ/kg  14,7

 kcal/kg  3526

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  18000

Vitaminas D3 T.V./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  200

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

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  800

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  180

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  160

Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) mg/kg  16

Varis (glicinino hidrato vario chelatai) mg/kg  15

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,0

Selenas (natrio selenitas) mg/kg 0,25

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis: ėrienos miltai 25,0 %; ryžiai 25,0 %;  
nesmulkinti kukurūzai; cukrinių runkelių skaidulos; 
paukštienos riebalai; žirnių krakmolas; mielės;  
kukurūzų gliutenas; mineralai; saldžiavaisio pupme-
džio miltai.

Pakuotės: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

Alternatyva paukštienai

Mūsų brangiesiems bičiuliams, neišeikvojantiems savo energijos. Gardi ėriena – alternatyva  
paukštienai. Lengvas pašaras, skirtas šunims su normaliu arba žemu energijos poreikiu.

 sudėtyje yra 25 % džiovintos ėrienos, tai - vienintelis gyvūninės kilmės baltymų šaltinis  
 (100 g džiovintos mėsos atitinka maždaug 85 g šviežios mėsos)

 gardus ir labai sveikas

 sumažintas baltymų kiekis

 vertingos sudedamosios dalys – sveikam ir žvilgančiam kailiui

Rekomenduojamos dienos normos.

Odai ir kailiui
Žvilgantis kailis bei sveika oda – savybės rodančios, jog Jūsų 
šuo yra šeriamas idealiai jam tinkančiu pašaru. Tai užtikrins 
sudėtyje esančios riebiosios rūgštys, vitaminai bei organiška 
surišti varis ir cinkas.

Vidutinė energetinė vertė
Šio pašaro sudėtyje yra vidutinis riebalų kiekis, todėl jis ypač 
tinka normalaus aktyvumo šunims.

ADULT

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio 
aktyvumo aktyviems

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 95 g 125 g 150 g
20 kg 155 g 205 g 265 g
30 kg 205 g 280 g 350 g
40 kg 260 g 345 g 440 g
60 kg 345 g 470 g 600 g
80 kg 430 g 585 g 750 g

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

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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