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SENSIPLUS

Analitikai összetevők:

Fehérje %  24,0

Zsír %  12,0

Nyersrost %  2,3

Nyershamu %  7,0

Kalcium %  1,45

Foszfor %  1,0

Nátrium %  0,40

Magnézium %  0,10

Metabolizálható energia : MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3660

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A vitamin  I.U./kg  17000

D3 vitamin  I.U./kg  1700

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  85

Folsav mg/kg  5

Biotin mcg/kg  950

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

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

Mangán (mangán-(II)-oxid) mg/kg  16

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

Jód (kalciumjodát) mg/kg  2,0

Szelén (nátrium-szelenit) mg/kg  0,3

Kész táp kifejlett kutyáknak. 
Összetétel: Baromfihúsliszt (Baromfi 12,8 %,  
Kacsa 15,0 %); Teljes kiőrlésű kukorica; Rizs; Répapép;  
Baromfizsír; Hidrolizált baromfifehérje; Ásványi 
anyagok; Cikóriapor. 

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

Ajánlott napi adag:

ADULT
Kiegyensúlyozott diéta érzékeny emésztőrendszerű kutyák részére

Speciális igényű hű társaink részére. Kutyák által különösen jól tolerált, gondosan válogatott  
összetevőkből álló, könnyen emészthető táp, mely csökkenti az emésztőrendszer terhelését.  
Az ízletes kacsának és rizsnek köszönhetően valódi élvezetet nyújt a kutya számára.

 Érzékeny emésztőrendszerű kutyák részére

 Kiválóan emészthető, különös gondossággal előállított táp

 A táp magas biotin szintje elősegíti az egészséges bőr és fényes szőrzet kialakulását

 A kutyák nagyon szívesen fogyasztják, válogatós kutyák részére is kitűnő

 Teljes értékű táp felnőtt kutyák részére

GLUTÉNMENTES RECEPT

Könnyen emészthető
A szuper-prémium minőségű és a gondosan válogatott  
alapanyagokból modern technológiával történő gyártásnak 
köszönhetően a tápok kiválóan emészthetőek, ezáltal az 
érzékenyebb emésztőrendszerű kutyák is fogyaszthatják.

Bőr és szőrzet
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.

Közepes energiatartalom
A receptúra közepes zsírtartalma révén kiválóan alkalmas  
a normál aktivitású kutyák táplálására. 

KACSÁVAL

/ 24 óra alacsony aktivitás 
/ idős kutya

normál  
aktivitás

magas  
aktivitás

5 kg 55 g 65 g 85 g
10 kg 85 g 115 g 145 g
20 kg 140 g 195 g 245 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 240 g 325 g 410 g
60 kg 350 g 455 g 560 g
80 kg 400 g 545 g 690 g
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