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FESTIVAL

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  26,0

Riebalai %  16

Žalia ląsteliena %  3,0

Žali pelenai %  6,5

Kalcis %  1,4

Fosforas %  1

Natris %  0,4

Magnis %  0,10

Apykaitinė energija: MJ/kg  16,0

 kcal/kg  3819 

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

Biotinas mcg/kg  950

Vitaminas C mg/kg  100

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  190

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; nesmulkinti 
kukurūzai; ryžiai; paukštienos riebalai; cukrinių 
runkelių skaidulos; džiovinta lašiša 6,0 %; bulvių 
krakmolas; hidrolizuoti paukštienos baltymai; 
mineralai; džiovintos paukštienos kepenys; mielės; 
hemoglobino milteliai; cikorijos milteliai (natūralus 
inulino šaltinis), džiovinta Naujosios Zelandijos 
midijų mėsa (Perna canaliculus).

Pakuotės: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Su gardžiu padažu išrankiems šunims

Unikalus meniu mūsų nusimanantiems žinovams; šis pašaras gali būti duodamas sausas arba  
drėgnas. Tiesiog užpilkite vandeniu padažo miltelius ir traškios granulės virs ypatingu skanėstu!  
Ši pašaro rūšis pavergs net išrankiausią augintinį. Lašiša – gardus baigiamasis šio išskirtinio pašaro 
akcentas. 

 gardūs padažo milteliai sustiprina skonį

 vertingos riebalų rūgštys – sveikai išvaizdai ir žvilgančiam kailiui

 aprūpina aktyvius ir medžioklinius šunis energija 

 padeda formuotis kaulams ir sąnariams

Rekomenduojamos dienos normos.

Gardus padažas
Traškios granulės, padengtos gardaus padažo milteliais, ypač 
mėgstamos išrankių šunų. Šį pašarą galima duoti pusiau 
drėgną arba sausą.

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.

ADULT

SU LAŠIŠA

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio 
aktyvumo aktyviems

5 kg 45 g 60 g 75 g
10 kg 80 g 110 g 135 g
20 kg 135 g 180 g 230 g
30 kg 180 g 250 g 315 g
40 kg 225 g 310 g 390 g
60 kg 305 g 420 g 530 g
80 kg 380 g 520 g 655 g

Maitinimas rekomendacija:

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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