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salmon & potato

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  22,0

Riebalai %  14,0

Žalia ląsteliena %  2,5

Žali pelenai %  5,6

Kalcis %  0,85

Fosforas %  0,65

Natris %  0,40

Magnis %  0,09

Apykaitinė energija: MJ/kg  15,8

 kcal/kg  3782

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

Biotinas mcg/kg  1000

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  18

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,2

Selenas (natrio selenitas) mg/kg  *

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis: džiovintos bulvės 51,0 %; džiovinta lašiša 
19,0 %; paukštienos riebalai; cukrinių runkelių 
skaidulos; bulvių baltymai; saldžiavaisio pupmedžio 
miltai; hidrolizuoti žuvų baltymai; mineralai; cikorijos 
milteliai; žolelės.

Pakuotės: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

ADULT
Gardumynas be grūdų mūsų išrankiesiems bičiuliams: lašiša su bulvėmis, su žolelėmis ir vaisiais. 
Pašaras puikiai tinka pagyvenusiems šunims dėl mažo baltymų kiekio, sumažintos energetinės  
vertės ir vidutinio mineralų kiekio.

 sudėtyje yra 19 % džiovintos lašišos, tai – vienintelis baltymų šaltinis  
 (100 g sauso pašaro atitinka maždaug 65 g šviežios mėsos)

 sudėtyje yra žolelių ir vaisių (saldžiųjų ceratonijų, cikorijos šaknų, aviečių, pipirmėčių,  
 petražolių, ramunėlių, erškėtuogių, saldymedžio šaknų, aronijų, vaistinės ožragės 
 sėklų, vaivorų, medetkų ir pankolių)

 tinka vyresnio amžiaus šunims

Rekomenduojamos dienos normos.

Be grūdų
Šio pašaro gamybai nenaudojama jokia grūdinė kultūra;  
begrūdis pašaras tinka kasdieniam sveikų bei jautrių šunų 
šėrimui.

Žolelės ir vaisiai
Šio pašaro vienas iš komponentų – rinktinės žolelės ir svei-
katai naudingi vaisiai - yra gardus paįvairinimas Jūsų šuns 
mityboje.

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

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio aktyvumo aktyviems

5 kg 60 g 80 g 100 g
10 kg 85 g 115 g 140 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 325 g 410 g
60 kg 320 g 440 g 555 g
80 kg 400 g 545 g 690 g

BE GRŪDŲ

* Natūraliai pakankamas kiekis, esantis sudėtyje
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