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FESTIVAL

Składniki analityczne: 

Białko surowe %  26,0

Tłuszcz %  16

Włókno surowe %  3,0

Popiół surowy %  6,5

Wapń %  1,4

Fosfor %  1

Sód %  0,4

Magnez %  0,10

Energia metaboliczna: MJ/kg  16,0

 kcal/kg  3819 

Dodatki dietetyczne/ kg:

Witamina A I.E./kg  17000

Witamina D3 I.E./kg  1700

Witamina E mg/kg  200

Witamina B1 mg/kg  15

Witamina B2 mg/kg  20

Witamina B6 mg/kg  20

Witamina B12 mcg/kg  100

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w  tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego.

Dodatki dietetyczne/ kg:

Kwas pantotenowy mg/kg  50

Niacyna mg/kg  85

Kwas foliowy mg/kg  5

Biotyna mcg/kg  950

Witamina C mg/kg  100

Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg/kg  190

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  16

Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg  20

Jod (jodek wapnia) mg/kg  2,0

Selen (selenin sodu) mg/kg  0,3

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: mączka drobiowa; kukurydza pełnoziarnista; 
ryż; tłuszcz drobiowy; wysłodki buraczane; suszony 
łosoś 6,0 %; skrobia ziemniaczana; hydrolizowane 
białko drobiowe; minerały; suszona wątróbka; drożdże;
hemoglobina w proszku; mączka z cykorii; mączka z 
małży.

Wielkość opakowania: 1,5 kg; 4 kg; 15 kg

Z pysznym sosem dla wybrednych psów

Wyjątkowe pożywienie dla naszych wymagających smakoszy. Ta karma może być podawana 
zarówno w formie suchej jak i mokrej. Chrupiące krokiety otoczone są pysznym sosem. Po ich 
zalaniu letnią wodą powstaje wspaniały posiłek z płynnym smacznym sosem. Takie rozwiązanie 
przekona nawet najbardziej wybredne zwierzę. Przepis jest dodatkowo wzbogacony o łososia.

 Z pysznym sosem dla lepszego smaku

 Cenne kwasy tłuszczowe wspierają zdrowy wygląd i lśniącą sierść

 VDostarcza odpowiednią ilość energii dla aktywnych i sportowych psów

 Wspiera budowę kości i stawów

Zalecana dawka dzienna na psa.

Pyszny sos
Chrupiące granulki otoczone sosem sprawiają, że wybredne 
psy chętniej pobierają karmę w postaci suchej, a po zalaniu 
wodą w postaci mokrej.

Skóra i sierść
Zdrowa skóra i lśniąca sierść to efekt wyważonej proporcji 
pomiędzy kwasami tłuszczowymi Omega 3 i 6. Wspiera je 
witamina E, biotyna, metionina i najlepiej przyswajalne,  
organiczne formy cynku i miedzi.

Budowa kości
Optymalny stosunek wapnia do fosforu oraz składniki takie 
jak: witamina C, mangan oraz miedź w łatwo przyswajalnej 
organicznej postaci wzmacniają kościec psa oraz przyczyniają 
się do zachowania dobrego stanu chrząstek stawowych.
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ADULT

Z łososiem

BEZGLUTENOWA RECEPTURA

WIELKOŚĆ

/  24 h Mało aktywny 
/ pstarszy

normalna 
aktywność aktywny

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

Dawkowanie:

ORYGINALNA


