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MiniWELL

Składniki analityczne: 

Białko surowe %  27,0

Tłuszcz %  16,0

Włókno surowe %  2,0

Popiół surowy %  7,2

Wapń %  1,5

Fosfor %  1,2

Sód %  0,40

Magnez %  0,10

Energia metaboliczna: MJ/kg  16,2

 kcal/kg  3872

Dodatki dietetyczne/ kg:

Witamina A I.E./kg  18000

Witamina D3 I.E./kg  1800

Witamina E mg/kg  220

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  90

Kwas foliowy mg/kg  5

Biotyna mcg/kg  1000

Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg/kg  250

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  160

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  20

Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg  20

Jod (jodek wapnia) mg/kg  2,5

Selen (selenin sodu) mg/kg  0,30

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: mączka drobiowa; kukurydza; ryż; 
tłuszcz drobiowy; wysłodki buraczane;  
hydrolizowane białko drobiowe; minerały 
(trójpolifosforan sodu 0,35 %); drożdże; 
mączka z cykorii.

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

Dawkowanie:

Małe krokiety dla prawdziwych smakoszy

Małe krokiety są świetnym smakołykiem dla psów dorosłych małych ras. Kombinacja najlepszych 
składników gwarantuje zdrową skórę i piękną sierść. 

 Szczególnie smaczna

 Zredukowane ryzyko powstawania kamienia nazębnego

 Z cennymi kwasami tłuszczowymi i biotyną dla zdrowej skóry i lśniącej sierści

BEZGLUTENOWA RECEPTURA

Zalecana dawka dzienna na psa.

Redukcja kamienia nazębnego
Zmniejsza ryzyko powstawania kamienia nazębnego poprzez 
ograniczenie wzrostu stężenia wapnia w ślinie.

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.

Małe krokiety
Małe krokiety ułatwiają małym psom lepsze pobranie i  
gryzienie karmy.
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WIELKOŚĆ

 /  24 h Mało aktywny / 
pstarszy

normalna 
aktywność aktywny

 2 kg 35 g  45 g  50 g
 4 kg 60 g  75 g  85 g
 6 kg 65 g  80 g  95 g
 8 kg 70 g  95 g 115 g
10 kg 85 g 110 g 135 g

ADULT

ORYGINALNA


