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Minisbest

Analitikai összetevők: 

Fehérje % 28,0

Zsír  %  18,0

Nyersrost %  2,2

Nyershamu %  6,6

Kalcium %     1,3

Foszfor % 0,95

Nátrium %  0,40

Magnézium %  0,09

Metabolizálható energia: MJ/kg  16,6

 kcal/kg  3975

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A vitamin I.U./kg  18000

D3 vitamin I.U./kg  1800

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  90

Folsav mg/kg  5

L-karnitin mg/kg  200

Taurin mg/kg  1000

Biotin mcg/kg  1000

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

Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) mg/kg  180

Mangán (mangán-(II)-oxid) mg/kg  18

Réz (glicin-rézkelát, hidrát) mg/kg 17

Jód (kalciumjodát) mg/kg  2,0

Szelén (nátrium-szelenit) mg/kg  0,30

Kész táp szukáknak és kölyökkutyáknak. 
Összetétel: Teljes kiőrlésű kukorica; Tepertő; 
Rizs; Bárányhúsliszt 11,0 %; Répapép; Szárított 
lazac 6,0 %; Baromfizsír; Ásványi anyagok 
(Nátrium-trifoszfát 0,35 %); Hidrolizált 
sertésfehérje.

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

Ajánlott napi adag:

JUNIOR
Ideális fejlődés kistestű fajták számára

Kis felfedezőink számára, akiknek nagy terveik vannak és nagyszerű dolgokat szeretnének átélni. 
Speciálisan kifejlesztett tápunk a kistestű fajtákhoz tartozó ölyökkutyák egészséges fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen összes tápanyagot a megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza.  
A kölyökkutya egészen felnőttkoráig etethető a termékkel tápváltás nélkül. A táp már a kezdetektől 
fogva megelőzi a fogkőképződést. 

 A 4.-8. héttől ajánlott

 Apró és ízletes szemcsék finom báránnyal és zamatos lazaccal

 Értékes zsírsavak az egészséges bőrért és a fényes szőrzetért

 Jól emészthető összetételének köszönhetően csökken a bélsár mennyisége

 Teljesen kifejlett mini fajták etetésére is megfelelő

GLUTÉNMENTES RECEPT

BÁRÁNNYAL ÉS LAZACCAL

Az ajánlott napi adagnál a kutya várható kifejlett kori testtömegével azonos
sorban lévő értéket kell figyelembe venni. A kölyök kutya fejlődése során a  
növekedés megfelelő üteme az optimális energiaellátástól függ. Ha az Ön kedvence 
túl gyorsan növekszik vagy túlsúlyos, akkor ajánlatos csökkenteni a táplálékbevitelt.  
A táp kisebb adagban is elegendő táplálóanyagot biztosít a kutya számára. 
 

adult* 
24 óra

Életkor hónapokban

1-2 3-4 5-6 7-8 > 8 / Adult

 2 kg 25-45 g 40-55 g 50-65 g 55-60 g 35-50 g
 4 kg 35-75 g 70-90 g 85-105 g 90-100 g 60-85 g
 6 kg 35-90 g 85-110 g 100-125 g 115-120 g 65-90 g
 8 kg 40-110 g 105-135 g 130-170 g 155-160 g 70-110 g
10 kg 50-120 g 110-140 g 135-175 g 140-165 g 85-130 g

Fogkőképződés megelőzésére

Ideális fejlődés

Apró szemcseméret
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Megköti a nyálban lévő kalciumot, ezáltal csökkenti 

a fogkőképződést.

A lazacból származó értékes zsírsavak hozzájárulnak az  
idegrendszer megfelelő fejlődéséhez. Az L-karnitin- és magas 
minőségű fehérjetartalom elősegíti a vázizomzat fejlődését, 
az atletikus alkat kialakulását. A taurin és az L-karnitin  
támogatják a szívműködést. 

Az apró szemcseméret elősegíti a kistestű kutyák számára  
a tápszemcsék tökéletes megrágását. 


