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FESTIVAL

Analitikai összetevők: 

Fehérje %  26,0

Zsír %  16

Nyersrost %  3,0

Nyershamu %  6,5

Kalcium %  1,4

Foszfor %  1

Nátrium %  0,4

Magnézium %  0,10

Metabolizálható energia: MJ/kg  1,0

 kcal/kg  3819 

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A vitamin I.U./kg  17000

D3 vitamin  I.U./kg  1700

E vitamin  mg/kg  200

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  85

Folsav mg/kg  5

Biotin mcg/kg  950

C vitamin  mg/kg  100

Vas (vas-szulfát, monohidrát) mg/kg  190

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  0,3

Kész táp kifejlett kutyáknak. 
Összetétel: Baromfihúsliszt; Teljes kiőrlésű kukorica; 
Rizs; Baromfizsír; Répapép; Szárított lazac 6,0 % 
Krumplikeményítő; Hidrolizált baromfifehérje; 
Ásványi anyagok; Szárított baromfimáj; Élesztő; 
Hemoglobinpor; Cikóriapor; Kagylóhúsliszt.

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

Valódi ízélmény a válogatós kutyák számára az ízletes szósz  
bevonatnak köszönhetően

Egyedülálló menü a kifinomult ínyenceknek. A táp szárazon és nedvesítve is etethető. Enyhén 
nedvesítve a ropogós szemcséken lévő porított bevonat ismét szószos állagú lesz és különleges 
ízélményt nyújt kedvencünk számára. Ez a táp biztosan elnyeri a legválogatósabb kutya tetszését 
is! Az exkluzív receptúrára a lazac teszi fel a koronát!

 Ízletes szósz bevonat az extra ízélményért

 Az értékes zsírsavak elősegítik az egészséges és fényes szőrzet kialakulását

 Az aktív és sport kutyák számára magas energiaellátást biztosít

 Támogatja a csont- és porcképződést

Ízletes bevonat

A ropogós szemcséket ízletes húsos szósz porított bevon-
atával láttuk el, amely különleges élvezetet nyújt a válogatós  
kutyák számára is. Ezt a tápot félnedves vagy száraz  
állapotban is lehet etetni. 

Bőr és szőrzet
Az egészséges bőr és fényes szőrzet a kutya ideális  
táplálásának legfőbb jelzői. Termékeink zsírsavakat,  
vitaminokat és szerves kötésű cinket tartalmaznak, így  
biztosítva az egétszséges bőr és fényes szőrzet kialakulását.

Csontozat fejlődése
Az ideális kalcium:foszfor arány, a D3-vitamin  tartalom  
és a jól felszívódó mangán és réz elősegítik az erős  
csontszerkezet,valamint egészséges ízületek kialakulását.  
A C-vitamin hatákonyan támogatja a kölyök kutyák fejlődését.
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ADULT

LAZACCAL

GLUTÉNMENTES RECEPT

               /24 óra  alacsony aktivitás / 
idős kutya

normál  
aktivitás

magas  
aktivitás

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

Ajánlott napi adag:

EREDETI
MÉRET


