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salmon & potato

Analitikai összetevők:

Fehérje %  22,0

Zsír %  14,0

Nyersrost %  2,5

Nyershamu %  5,6

Kalcium %  0,85

Foszfor %  0,65

Nátrium %  0,40

Magnézium %  0,09

Metabolizálható energia: MJ/kg  15,8

 kcal/kg  3782

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

Biotin mcg/kg  1000

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

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

Mangán (mangán-(II)-oxid) mg/kg  20

Réz (glicin-rézkelát, hidrát) mg/kg  18

Jód (kalciumjodát) mg/kg  2,2

Szelén (nátrium-szelenit) mg/kg  *

Kész táp kifejlett kutyáknak. 
Összetétel: Szárított burgonya 51,0 %; Szárított 
lazac 19,0 %; Baromfizsír; Répapép; Burgonyafehérje; 
Szentjánoskenyérliszt; Halfehérje, hidrolizált; 
Ásványi anyagok; Cikóriapor; Fűszernövények.

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

Ajánlott napi adag:

ADULT
Gabonamentes élvezet torkos kedvenceink számára. Lazac és burgonya gyógynövényekkel és  
gyümölcsökkel kiegészítve. Az alacsony fehérje- és energiatartalomnak, valamint a közepes  
ásványi anyag tartalomnak köszönhetően a táp kitűnően alkalmas idősebb kutyák táplálására is.

 A tápban az egyedüli állati eredetű fehérjeforrás a 19 % szárított lazachús  
 (amely kb. 65 g nyershúsnak felel meg 100 g száraztápra vetítve)

 A táp gyógynövényeket és gyümölcsöket tartalmaz (szentjánoskenyér, cikória gyökér, málna,  
 borsmenta, petrezselyem, kamilla, csipkebogyó, édesgyökér, berkenye, görögszéna mag,  
 áfonya, körömvirág, édeskömény)

 Idős kutyák számára is ajánlott

Gabonamentes
A táp nem tartalmaz gabonát, így kiválóan alkalmas mind  
az egészséges, mind pedig a gabonára érzékeny kutyák  
gabona-mentes táplálására.

Gyógynövények és gyümölcsök
A nagy gonddal megválogatott gyógynövények és  
gyümölcsök kiegészítik a táp összetevőit és ízletes  
változatosságot nyújtanak a kutyák számára.

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

              /24 óra alacsony aktivitás 
/ idős kutya

normál  
aktivitás

magas  
aktivitás

5 kg 60 g 80 g 100 g
10 kg 85 g 115 g 140 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 325 g 410 g
60 kg 320 g 440 g 555 g
80 kg 400 g 545 g 690 g

Gabonamentes

* A receptúra beltartalma alapján kalkulált érték
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