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FAMILY PLUS

Analitikai összetevők:

Fehérje %  30,0

Zsír %  22,0

Nyersrost %  2,5

Nyershamu %  6,2

Kalcium %  1,35

Foszfor %  0,95

Nátrium %  0,30

Magnézium %  0,09

Metabolizálható energia: MJ/kg  17,4

 kcal/kg  4159

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

L-karnitin mg/kg  200

Taurin mg/kg  1000

Biotin mcg/kg  1000

C vitamin  mg/kg  200

Vas (vas-szulfát, monohidrát) mg/kg  220

Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) mg/kg  180

Mangán (mangán-(II)-oxid) mg/kg  20

Réz (glicin-rézkelát, hidrát) mg/kg 18

Jód (kalciumjodát) mg/kg  2,2

Szelén (nátrium-szelenit) mg/kg  0,35

Kész táp szukáknak és kölyökkutyáknak. 
Összetétel: Baromfihúsliszt; Rizs; Kukorica; 
Baromfizsír; Szárított lazac 6,0 %; Répapép; 
Hidrolizált baromfifehérje; Lignocellulózból; Ásványi 
anyagok; Cikóriapor.

Zsákos kiszerelés: 4 kg, 15 kg

Ajánlott napi adag:

PUPPY
Speciális táp tenyészszukák és kölyök kutyák számára
Ízletes táp tenyészszukák és kölyök kutyák számára: A speciális receptúra tökéletesen fedezi a szu-
kák igényeit a vemhesség utolsó harmadától a szoptatás végéig, ugyanakkor a kölyök kutyákat is  
megfelelően ellátja az összes szükséges táplálóanyaggal mind az anyaméhben, mind a szoptatás  
idején az anyatejen keresztül. A későbbiek során a tápláló szemcséket be lehet áztatni JOSERA  
tejpótló tápszerbe vagy vízbe, így segítve a kölyök kutyák áttérését a szilárd táplálékra.

 Emeltszintű energia- és fehérjetartalom a vemhes és szoptató szukák számára

 A táp taurin tartalma javítja a termékenységet, az értékes antioxidánsok pedig támogatják az  
 ivarszervek megfelelő működését.

 A lazacból származó kiváló minőségű zsírsavaknak köszönhetően a táp elősegíti a kölyök kutyák  
 idegrendszerének fejlődését

 Áztatható szemcsék a kölyök kutyák elválasztásának és szilárd táplálékra történő áttérésének  
 támogatására

GLUTÉNMENTES RECEPT

Szaporodásbiológia
Az L-karnitin és magas energiatartalom révén kiválóan  
alkalmas a vemhes és szoptatós szukák igényeinek 
kielégítésére. Az értékes táplálóanyagok már az anyaméhben 
elősegítik a kölykök fejlődését, a későbbiek során pedig az 
anyatejen keresztül.

Ideális fejlődés
A lazacból származó értékes zsírsavak hozzájárulnak az  
idegrendszer megfelelő fejlődéséhez. Az L-karnitin- és magas 
minőségű  fehérjetartalom elősegíti a vázizomzat fejlődését, 
az atletikus alkat kialakulását. A taurin és az L-karnitin  
támogatják a szívműködést.

Áztatható szemcse
A szemcseméret speciálisan apró, a táp vízbe áztatható, 
ily módon megkönnyítvi a szilárd táplálékra való átállást a  
kiskutyák számára.

LAZACCAL

adult*
24 óra

Kölyök  / Életkor hetekben

3-4 5-8 > 8

5 kg 20-35 g 35-55 g

MinisBest,
SensiJunior, 

Kids
vagy  

YoungStar

10 kg  40-75 g 75-130 g
20 kg 55-110 g 130-215 g
30 kg 75-190 g 190-280 g
40 kg 95-240 g 240-390 g
60 kg 110-260 g 280-515 g
80 kg 140-320 g 320-465 g

24 óra **

Szuka / 
vemhesség 

6-9. hét

5 kg 120-130 g
10 kg  215-235 g
20 kg 390-410 g
30 kg 550-580 g
40 kg 690-710 g
60 kg 980-1045 g
80 kg 1165-1305 g

*Ajánlott napi adag. Az ajánlott napi adagnál a kutya várható kifejlett kori testtömegével 
azonos sorban lévő értéket kell figyelembe venni.

**Szoptató szuka: Amennyiben szükséges, a táp korlátlan mennyiség-
ben (ad libitum) is adható a szukának. A szuka táplálóanyag szükséglete 
függ a kölykök számától és a termelt tej  mennyiségétől.  Vemhes szuka: 
Kérjük, vegye  figyelembe, hogy a vemhesség utolsó harmadában a szuka  
táplálóanyag szükséglete függ a fajta méretétől és a kölykök számától. 
Kerülni kell a túltáplálást, mivel az ellési  nehézségeket és tejelválasztási  
rendellenesség et okozhat.
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