
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

poultry-menu

Analitinės sudedamosios dalys: 

Baltymai %  25,0

Riebalai %  13

Žalia ląsteliena %  2,3

Žali pelenai %  6,5

Kalcis %  1,45

Fosforas %  1

Natris %  0,45

Magnis %  0,10

Apykaitinė energija: MJ/kg  15,6

 kcal/kg  3728

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Vitaminas A T.V./kg  13000

Vitaminas D3 T.V./kg  1300

Vitaminas E mg/kg  150

Vitaminas B1 mg/kg  10

Vitaminas B2 mg/kg  15

Vitaminas B6 mg/kg  15

Vitaminas B12 mcg/kg  70

Technologiniai priedai:

Antioksidantai: natūralūs tokoferolio ekstraktai.

Mitybiniai priedai / 1 kg:

Pantoteno rūgštis mg/kg  35

Nikotininė rūgštis mg/kg  60

Folinė rūgštis mg/kg  4

Biotinas mcg/kg  650

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 0,25

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis: nesmulkinti kukurūzai; paukštienos mil-
tai 29,5 %; ryžiai; paukštienos riebalai; cukrinių  
runkelių skaidulos; hidrolizuoti paukštienos baltymai;  
mineralai.

Pakuotės: 4 kg, 15 kg

Maitinimas rekomendacija:

Daug paukštienos kiekvienai dienai

Nes jie tiksliai žino, ko nori: traškios granulės su rinktiniais ingredientais ir dideliu paukštienos 
kiekiu už puikiausią kainą. Kasdien aprūpina mūsų mažuosius tyrinėtojus visomis reikalingomis 
medžiagomis.

 puikus kainos ir kokybės santykis

 visiems suaugusiems šunims, kurių aktyvumo lygis normalus

 vertingos riebalų rūgštys – sveikai odai ir žvilgančiam kailiui

Rekomenduojamos dienos normos.

Kainos ir kokybės santykis
Aukštos kokybės sudedamosios dalys ir subalansuota  
pašaro formulė už priimtiną kainą suteikia šuniui viską, ko 
reikia sveikai gyvensenai.

ADULT

/  24 h
mažesnio 

aktyvumo /
vyresnio amžiaus

vidutinio 
aktyvumo aktyviems

5 kg 65 g 75 g 95 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 145 g 200 g 250 g
30 kg 200 g 270 g 350 g
40 kg 245 g 330 g 415 g
60 kg 355 g 460 g 565 g
80 kg 410 g 555 g 700 g

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.

Vidutinė energetinė vertė
Šio pašaro sudėtyje yra vidutinis riebalų kiekis, todėl jis ypač 
tinka normalaus aktyvumo šunims.

ORIGINALUS
GRANULIŲ DYDIS

SUDĖTYJE NĖRA GLITIMO
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