
Josera petfood GmbH & Co. KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 9371 940-120 • export@josera.de • www.josera-dog.com • DE-BY-1-00266

SENSIJUNIOR

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  30,0

Riebalai %  17,0

Žalia ląsteliena %  2,3

Žali pelenai %  6,0

Kalcis %  1,20

Fosforas %  0,90

Natris %  0,30

Magnis %  0,09

Apykaitinė energija: MJ/kg  16,5

 kcal/kg  3956

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  200

Taurinas mg/kg  1000

Biotinas mcg/kg  1000

Vitaminas C mg/kg  200

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas) mg/kg  220

Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) mg/kg  180

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 0,3

Visavertis pašaras augantiems šuniukams.
Sudėtis: ryžiai; paukštienos miltai; paukštienos  
riebalai; antienos miltai 10,0 %; bulvių baltymai; 
džiovinta lašiša 4,0 %; hidrolizuoti paukštienos 
baltymai; cukrinių runkelių skaidulos; saldžiavaisio 
pupmedžio miltai; augalinės skaidulos; mineralai; 
mielės; cikorijos milteliai (natūralus inulino šaltinis); 
smiltyninio gysločio sėklos; džiovinta Naujosios  
Zelandijos midijų mėsa (Perna canaliculus).

Pakuotės: 
1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

JUNIOR
Itin lengvai virškinamas pašaras augantiems aktyviems šunims

Virškinimą gerinantis pašaras, skirtas jautriems atletiškiems šunims, užtikrinantis sveiką vystymą-
si. Itin lengvai virškinamas pašaras susideda iš gardžios antienos ir aukščiausios kokybės lašišos, 
jis puikiai tinka jautriems jauniems šunims, be to, sumažina išmatų kiekį.

 ypatingas skaidulų kompleksas gerina virškinimą 

 tinka augantiems šunims iki kol jie suauga

 tinka vidutinio dydžio ir dideliems medžioklinių veislių šunims

 vertingos riebalų rūgštys gerina smegenų vystymąsi ir pagerina imlumą dresūrai

 L-karnitinas, kokybiški baltymai ir taurinas taip pat gerina širdies ir kraujagyslių  
 funkcijas bei skeleto vystymąsi

SU ANTIENA & LAŠIŠA

 
suaugęs* 

24 h

Amžius mėnesiais

1 2 3 4 5-6 7-12 13-20

10 kg 35-75 g 80-110 g 130-150 g 155-165 g 150-175 g – –
20 kg 55-115 g 130-155 g 220-270 g 285-350 g 295-360 g 275-335 g –
30 kg 75-190 g 175-210 g 270-325 g 345-415 g 380-440 g 370-415 g –
40 kg 95-250 g 235-285 g 370-410 g 380-490 g 455-520 g 445-500 g –
60 kg 110-260 g 270-330 g 455-520 g 535-670 g 650-790 g 740-835 g 695-780 g
80 kg 145-325 g 360-440 g 510-605 g 640-745 g 790-890 g 865-930 g 790-835 g

*Rekomenduojamos dienos normos. 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.

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.

Optimaliam vystymuisi
Iš lašišų gaunamos vertingos riebalų rūgštys gerina smegenų 
vystymąsi. L-karnitinas ir aukštos kokybės baltymai skatina 
tvirtų raumenų formavimąsi.

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

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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