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MiniWELL

Analitikai összetevők: 

Fehérje %  27,0

Zsír %  16,0

Nyersrost %  2,0

Nyershamu %  7,2

Kalcium %  1,5

Foszfor %  1,2

Nátrium %  0,40

Magnézium %  0,10

Metabolizálható energia: MJ/kg  16,2

 kcal/kg  3872

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A vitamin I.U./kg  18000

D3 vitamin I.U./kg  1800

E vitamin mg/kg  220

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  250

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

Mangán (mangán-(II)-oxid) mg/kg  20

Réz (glicin-rézkelát, hidrát) mg/kg 20

Jód (kalciumjodát) mg/kg  2,5

Szelén (nátrium-szelenit) mg/kg  0,30

Kész táp kifejlett kutyáknak.
Összetétel: Baromfihúsliszt; Kukorica; Rizs; 
Baromfizsír; Répapép; Hidrolizált baromfi-
fehérje; Ásványi anyagok (Nátrium-trifoszfát 
0,35 %); Élesztő; Cikóriapor. 

Ajánlott napi adag:

JUNIOR
Apró szemcseméret az igazi ínyenceknek

Speciális felnőtt kutya táp a kis örökmozgóknak, akiknek nincs szükségük arra, hogy a nagykutyák 
mögé bújjanak! Az apró szemcseméret maximális élvezetet nyújt a kutya számára, a legkiválóbb 
összetevők pedig elősegítik az egészséges bőr és csillogó szőrzet kialakulását.

 Extra ízélmény a kis ínyencek számára

 Csökkenti a fogkőképződés kockázatát

 Értékes zsírsavakat és biotint tartalmaz, amelyek elősegítik az egészséges 

 bőr és fényes szőrzet kialakulását

GLUTÉNMENTES RECEPT

Fogkőképződés megelőzésére

Bőr és szőrzet

Apró szemcseméret

 /  adult* 
            24 óra

alacsony aktivitás / 
idős kutya normál aktivitás magas aktivitás

 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

Megköti a nyálban lévő kalciumot, ezáltal csökkenti 

a fogkőképződést.

Az egészséges bőr és fényes szőrzet a kutya ideális  
táplálásának legfőbb jelzői. Termékeink zsírsavakat,  
vitaminokat és szerves kötésű cinket tartalmaznak, így  
biztosítva az egétszséges bőr és fényes szőrzet kialakulását. 

Az apró szemcseméret elősegíti a kistestű kutyák számára  
a tápszemcsék tökéletes megrágását.

EREDETI
MÉRET

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