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Balance

Analitikai összetevők: 

Fehérje %  20,0

Zsír %  8,0

Nyersrost %  3,0

Nyershamu %  5,8

Kalcium %  0,95

Foszfor %  0,75

Nátrium %  0,50

Magnézium %  0,10

Metabolizálható energia: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3457

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A vitamin I.U./kg  18000

D3 vitamin I.U./kg  1800

E vitamin mg/kg  400

B1 vitamin mg/kg  15

B2 vitamin mg/kg  20

B6 vitamin mg/kg  20

B12 vitamin mcg/kg  100

Technológiai adalékanyagok:

Antioxidánsok: természetes eredetű tokoferol-kivonat.

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

Pantoténsav mg/kg  50

Niacin mg/kg  90

Folsav mg/kg  5

L-karnitin mg/kg  300

Taurin mg/kg  1000

Biotin mcg/kg  1000

C vitamin mg/kg  200

Vas (vas-szulfát, monohidrát) mg/kg  200

Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) mg/kg  160

Mangán (mangán-(II)-oxid) mg/kg  16

Réz (glicin-rézkelát, hidrát) mg/kg 20

Jód (kalciumjodát) mg/kg  2,0

Szelén (nátrium-szelenit) mg/kg  0,25

Kész táp, alacsony kalóriaigényű, felnőtt 
kutyáknak. 
Összetétel: Kukorica; Baromfihúsliszt; Rizs; 
Répapép; Hidrolizált baromfifehérje; Baromfizsír; 
Ásványi anyagok; Cikóriapor; Kagylóhúsliszt. 

Zsákos kiszerelés: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg

Csökkentett zsír- és fehérjetartalom, közepes ásványi anyag 
tartalom

Idős kutyáink számára. Speciális táp az idősebb kutyák vitalitásának megőrzésére. A csökkentett 
fehérje- és zsírtartalom enyhíti az emésztőszervek terhelését. A gondosan összeállított, különösen 
jól emészthető összetevőkből álló receptúra emelt szinten tartalmaz a sejtek öregedése ellen védő 
antioxidánsokat, ezért a táp kifejezetten alkalmas az idős kutyák táplálására. 

 Alacsonyabb energiaigényű idősebb vagy kevésbé aktív kutyák számára

 Csökkentett zsírtartalom az elhízás megelőzése érdekében

 Az alacsony zsírtartalom az L-karnitinnel párosítva segít a zsírszövet és 

 izomtömeg optimális arányának kialakulásában

 A tápban lévő L-karnitin és taurin támogatják a szív és érrendszer működését

GLUTÉNMENTES RECEPT

Ajánlott napi adag. Kérjük, ellenőrizze kutyája testsúlyát. A kevés-
bé aktív, vagy elhízott kutyáknak az ajánlott napi adag akár 25%-al  
is csökkenthető.

Súlykontroll
A csökkentett zsírtartalomnak és az L-karnitinnek köszön-
hetően ideális táplálék a kevésbé aktív vagy idősebb kutyák 
számára.

Csökkentett fehérjetartalom
A csökkentett fehérjetartalom enyhíti a fehérjebontás során 
a kutya anyagcseréjére és emésztőszerveire rótt terhelést. 

Egészséges szívműködés
L-karnitin- és taurin-tartalmának köszönhetően támogatja  
a szívműködést. 
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              /24 óra alacsony aktivitás / 
idős kutya

normál  
aktivitás

magas  
aktivitás

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 150 g 200 g 255 g
30 kg 200 g 270 g 345 g
40 kg 250 g 335 g 425 g
60 kg 335 g 455 g 580 g
80 kg 415 g 570 g 725 g

SENIOR

Ajánlott napi adag:

EREDETI
MÉRET


