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OPTINESS

Analitikai összetevők: 

Fehérje %  22,0

Zsír %  12,0

Nyersrost %  3,0

Nyershamu %  7

Kalcium %  1,5

Foszfor %  1

Nátrium %  0,40

Magnézium %  0,10

Metabolizálható energia: MJ/kg  15,1

 kcal/kg  3604

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

L-karnitin mg/kg  250

Taurine mg/kg  1000

Biotin mcg/kg  950

C vitamin  mg/kg  100

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  0.3

Kész táp kifejlett kutyáknak. 
Összetétel: Baromfihúsliszt; Rizs; Árpa; Krumpli-
keményítő 10,0 %; Répapép; Baromfizsír; Bárány-
húsliszt 4,5 %; Hidrolizált baromfifehérje; Ásványi 
anyagok; Cikóriapor; Kagylóhúsliszt. 

Zsákos kiszerelés: 4 kg, 15 kg

Ajánlott napi adag:

Csökkentett fehérjetartalom kukoricamentes

Optimális receptúra a minden napokra, amely az összes szükséges táplálóanyagot biztosítja  
négylábú barátaink számára. A zsenge bárányhús és a kiváló minőségű szénhidrátok (nem  
kukorica!) csökkentik a táplálék-intolerancia fellépését. A csökkentett fehérjetartalom enyhíti az 
emésztő szervekre rótt terhelést.

 Nagyobb szemcseméret a közepes- és nagytestű fajták részére

 A csökkentett fehérjetartalom enyhíti a máj és vese terhelését

 A tápban lévő L-karnitin és taurin jótékony hatással van a szívműködésre

 Az értékes zsírsavak és biotin elősegítik az egészséges bőr és fényes szőrzet kia lakulását

 Nem tartalmaz kukoricát

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. 

Közepes energiatartalom
A receptúra közepes zsírtartalma révén  kiválóan alkalmas  
a normál aktivitású  kutyák táplálására. 

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

10 kg 80 g 110 g 145 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 320 g 405 g
60 kg 320 g 435 g 550 g
80 kg 395 g 540 g 685 g
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