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Minideluxe

Składniki analityczne:

Białko surowe %  25,0

Zawartość tłuszczu %  17,0

Włókno surowe %  2,2

Popiół surowy %  9,1

Wapń %  2,0

Fosfor %  1,25

Sód %  0,45

Magnez %  0,09

Energia metaboliczna: MJ/kg  16,02

 kcal/kg  3828

Dodatki dietetyczne / kg:

Witamina A I.E./kg  24000

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:

Przeciwulteniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia 
naturalnego. 

Dodatki dietetyczne / kg:

Kwas pantotenowy mg/kg  50

Niacyna mg/kg  90

Kwas foliowy mg/kg  5

Tauryna mg/kg  1000

Biotyna mcg/kg  950

Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg/kg  200

Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg/kg  180

Mangan (tlenek manganu II) mg/kg  18

Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) mg/kg  20

Jod (jodek wapnia) mg/kg  2,00

Selen (selenin sodu) mg/kg  0,30

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych 
psów.
Skład: suszone białko jagnięce 25,0%, 
suszone ziemniaki, bataty, tłuszcz drobiowy, 
białko ziemniaczane, wysłodki buraczane, 
mączka z chleba świętojańskiego, 
częściowo hydrolizowane drożdże, minerały 
(Trójpolifosforan sodu 0,35%), hydrolizowane 
białko zwierzęce, wytłoki z jabłek, zioła, 
owoce, mączka z cykorii (naturalne źródło 
inuliny).Wielkość opakowania:  

1,5 kg; 4 kg; 15 kg

Zalecane dawkowanie:

Drobne krokiety z jagnięciną dla prawdziwych smakoszy

Bezzbożowa karma MiniDeluxe zawiera warzywa, zioła, owoce oraz dużą porcję jagnięciny, dzięki 
czemu stanowi pyszny i lekkostrawny posiłek dla psów małych ras.

 Jagnięcina jako alternatywa dla drobiu

 Redukuje ryzyko wystąpienia kamienia nazębnego

 Idealna do zastosowania w bezzbożowym żywieniu psów małych ras

 Z ziołami i owocami (chleb świętojański, korzeń cykorii, malina, mięta  pieprzowa, pietruszka,  
 rumianek, owoc dzikiej róży, korzeń lukrecji, aronia, nasiona kozieradki, borówka, nagietek,  
 koper włoski)

 Z pysznymi batatami

Zalecana dawka dzienna dla psa.

Redukcja kamienia nazębnego
Zmniejsza ryzyko powstawania kamienia nazębnego poprzez 
ograniczenie wzrostu stężenia wapnia w ślinie. 
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 / 24 h Mało aktywny / 
starszy

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 110 g
10 kg 85 g 115 g 140 g

ADULT

BEZZBOŻOWA

Bez dodatku zbóż
Karma przeznaczona jest dla psów z nietolerancją na 
wszystkie rodzaje zbóż.

Zioła i owoce
Wybrane zioła i zdrowe owoce leśne wzbogacają recepturę 
oraz oferują psu smakowite urozmaicenie.
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