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SENSIAdult

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  25,0

Riebalai %  19,0

Žalia ląsteliena %  2,4

Žali pelenai %  5,6

Kalcis %  1,20

Fosforas %  0,90

Natris %  0,30

Magnis %  0,09

Apykaitinė energija: MJ/kg  16,9

 kcal/kg  4031

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

L-karnitinas mg/kg  250

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  1000

Vitaminas C mg/kg  100

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  200

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  180

Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) mg/kg  18

Varis (glicinino hidrato vario chelatai) mg/kg  16

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 2,2

Selenas (natrio selenitas) mg/kg 0,3

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis: ryžiai; paukštienos miltai (paukštiena 
11,0 %, antiena 10,0 %); paukštienos riebalai; 
bulvių baltymai; džiovinta lašiša 4,0 %; hidrolizuoti 
paukštienos baltymai; cukrinių runkelių skaidulos; 
augalinė ląsteliena; saldžiavaisio pupmedžio miltai; 
mineralai; mielės; cikorijos milteliai; smiltyninio 
gysločio sėklos; džiovinta Naujosios Zelandijos 
midijų mėsa (Perna canaliculus).

Pakuotės: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

ADULT
Itin lengvai virškinamas pašaras aktyviems šunims

Kokybiškas pašaras atletiškiems šunims, turintiems jautrią virškinimo sistemą. Reguliuojantis 
virškinimą ir daug mėsos sudėtyje turintis pašaras suteikia pakankamą energijos kiekį, reikalingą 
didelio aktyvumo ir sportiškiems šunims. Lengvai virškinamos sudedamosios dalys taip pat mažina 
išmatų kiekį.

 virškinimą gerinantis skaidulinių medžiagų kompleksas aktyviems šunims ir/arba šunims,  
 turintiems jautrią virškinimo sistemą

 vertingi antioksidantai palaiko aktyvų audinių metabolizmą ir skatina gyvybingumą

 L-karnitinas ir taurinas gerina širdies ir kraujagyslių funkcijas

 dėl specialiai pritaikytos sudėties, šis pašaras puikiai tinka šunims, prieš tai  
 vartojusiems JOSERA pašarą SensiJunior

Rekomenduojamos dienos normos.

Virškinimo reguliavimui
Ypatingos skaidulinės medžiagos ir lengvai virškinamos su-
dedamosios dalys gerina virškinimą ir mažina išmatų kiekį.

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio aktyvumo aktyviems

5 kg 45 g 65 g 80 g
10 kg 75 g 100 g 130 g
20 kg 125 g 175 g 220 g
30 kg 175 g 235 g 295 g
40 kg 215 g 295 g 375 g
60 kg 290 g 400 g 505 g
80 kg 365 g 495 g 630 g

SU LAŠIŠA

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

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.

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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