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KIDS

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  25,0

Riebalai %  12,0

Žalia ląsteliena %  2,5

Žali pelenai %  6,5

Kalcis %  1,2

Fosforas %  0,9

Natris %  0,4

Magnis %  0,1

Apykaitinė energija: MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3668

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  18000

Vitaminas D3 T.V./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  220

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  200

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 augantiems šuniukams.
Sudėtis: paukštienos miltai; nesmulkinti kukurūzai; 
ryžiai; cukrinių runkelių skaidulos; paukštienos 
riebalai; hidrolizuoti paukštienos baltymai; mineralai; 
mielės; cikorijos milteliai (natūralus inulino šaltinis), 
džiovinta Naujosios Zelandijos midijų mėsa (Perna 
canaliculus).

Pakuotės: 
1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

Vidutinių ir didelių veislių augantiems šuniukams

Mūsų jauniesiems didvyriams, siekiantiems žvaigždžių: pašaras specialiai pritaikytas vidutinio  
dydžio ir didelių veislių jaunikliams. Žemesnės energetinės vertės pašaras su subalansuotu  
baltymų ir riebalų kiekiu užtikrina vidutinį augimo tempą, tvirtų kaulų formavimąsi ir sveikus sąnarius.

 tinkamas šuniukams nuo 8 savaičių

 tinkamas stambaus sudėjimo šunims

 gerina širdies ir kraujagyslių veiklą bei skeleto vystymąsi

 galima vartoti iki kol šuo suauga

*Rekomenduojamas kiekis apskaičiuotas pagal suaugusio šuns svorį. Augimo laikotarpiu 
yra idealiausias vidutinis augimo tempas, paremtas tinkamu gaunamos energijos kiekiu. Jei Jūsų
šuo per stambus ir turi viršsvorio, patartina sumažinti suvartojamo pašaro kiekį. Net ir mažesnės
porcijos užtikrina pakankamą gaunamų maistinių medžiagų kiekį.

suaugęs* 
24 h

Amžius mėnesiais

2 3 4 5-6 7-12 13-20

10 kg 90-120 g 140-160 g 170-180 g 165-190 g – –
20 kg 140-170 g 240-295 g 310-375 g 320-390 g 300-360 g –
30 kg 190-230 g 290-350 g 370-450 g 410-480 g 400-450 g –
40 kg 255-310 g 400-440 g 410-530 g 490-560 g 480-540 g –
60 kg 290-355 g 490-560 g 580-720 g 700-850 g 800-900 g 750-840 g
80 kg 390-475 g 550-650 g 690-800 g 850-960 g 930-1000 g 850-900 g

JUNIOR

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

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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