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OPTINESS

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  22,0

Riebalai %  12,0

Žalia ląsteliena %  3,0

Žali pelenai %  7

Kalcis %  1,5

Fosforas %  1

Natris %  0,40

Magnis %  0,10

Apykaitinė energija: MJ/kg  15,1

 kcal/kg  3604

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  250

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  950

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  16

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; ryžiai; miežiai; bulvių 
krakmolas 10,0 %; cukrinių runkelių skaidulos;  
paukštienos riebalai; ėrienos miltai 4,5 %; hidroli-
zuoti paukštienos baltymai; mineralai; cikorijos mil-
teliai (natūralus inulino šaltinis), džiovinta Naujosios  
Zelandijos midijų mėsa (Perna canaliculus).

Pakuotės: 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

Pašaras su sumažintu baltymų kiekiu, be grūdų

Ypatingas pašaras, kasdien aprūpinantis mūsų išrankiuosius keturkojus bičiulius visomis reikalin-
gomis medžiagomis. Aukštos kokybės ėriena ir angliavandeniai (be grūdų) garantuoja augintinio 
toleranciją šiam pašarui. Sumažintas baltymų kiekis lengvina vidaus organų veiklą.

 didesnės granulės vidutinio dydžio ir dideliems šunims

 sumažintas baltymų kiekis lengvina organų veiklą

 L-karnitinas ir taurinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą

 vertingos riebalų rūgštys ir biotinas užtikrina sveiką odą ir žvilgantį kailį

 be grūdų

Rekomenduojamos dienos normos.

/  24 h
mažesnio   

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio 
aktyvumo aktyviems

10 kg 80 g 110 g 145 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 320 g 405 g
60 kg 320 g 435 g 550 g
80 kg 395 g 540 g 685 g

ADULT
SU ĖRIENA

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

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
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