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LarGE BREED

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  26,0

Riebalai %  14,0

Žalia ląsteliena %  4,1

Žali pelenai %  6,5

Kalcis %  1,5

Fosforas %  1,05

Natris %  0,50

Magnis %  0,10

Apykaitinė energija: MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3647

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  17000

Vitaminas D3 T.V./kg  1700

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  85

Folinė rūgštis mg/kg  5

L-karnitinas mg/kg  300

Biotinas mcg/kg  940

Vitaminas C mg/kg  100

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  200

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  160

Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) mg/kg  20

Varis (glicinino hidrato vario chelatai) mg/kg  20

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,0

Selenas (natrio selenitas) mg/kg 0,3

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis: paukštienos miltai 29,0 %; ryžiai; kukurūzai; 
paukštienos riebalai; džiovinta lašiša 4,0 %; 
augalinės skaidulos; cukrinių runkelių skaidulos; 
hidrolizuoti paukštienos baltymai; mineralai; mielės; 
cikorijos milteliai (natūralus inulino šaltinis), 
džiovinta Naujosios Zelandijos midijų mėsa (Perna 
canaliculus).

Pakuotės: 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

Didelių veislių šunims ir šunims,  
linkusiems nesukramtyti maisto iki galo
Pašaras, skirtas nepasotinamiems ekspertams ir išskirtinai pritaikytas jų poreikiams! Ypač didelės 
granulės kramsnojamos ilgiau ir lėčiau, taip užkertant kelią besaikiam rijimui. Riebalų kiekis šiame 
pašare – sumažintas, tad jis tinka sveikai šeriamiems ir išrankiems augintiniams, o sotumo jausmą 
užtikrina didesnis skaidulinių medžiagų kiekis.

 ypač didelės granulės dideliems šunims

 mažina apsirijimo riziką

 sotumo jausmą užtikrina didesnis skaidulinių medžiagų kiekis ir vidutinis riebalų kiekis

 su gardžia lašiša

Rekomenduojamos dienos normos.

Didelės granulės
Specialiai pritaikytos didelių veislių šunims. Didelės granulės 
aktyviau ir ilgiau kramtomos, taip gyvūnas nenuryja pašaro 
per greitai.

ADULT

SU LAŠIŠA

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio 
aktyvumo aktyviems

10 kg  80 g 110 g 135 g
20 kg 135 g 180 g 230 g
30 kg 180 g 250 g 310 g
40 kg 220 g 305 g 385 g
60 kg 300 g 415 g 525 g
80 kg 375 g 515 g 650 g

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

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.

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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