
HIGH ENERGY

Analitikai összetevők:

Fehérje % 30,0

Zsír % 21,0

Nyersrost % 2,2

Nyershamu % 6,6

Kalcium % 1,35

Foszfor % 0,95

Nátrium % 0,45

Magnézium % 0,10

Metabolizálható energia: MJ/kg 17,2

kcal/kg 4122

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A vitamin  I.U./kg 18000

D3 vitamin  I.U./kg 1800

E vitamin  mg/kg 350

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 250

Taurin mg/kg 1000

Biotin mcg/kg 1000

C vitamin  mg/kg 200

Vas (vas-szulfát, monohidrát) mg/kg 250

Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) mg/kg 200

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 0,3

Kész táp kifejlett kutyáknak. 
Összetétel: baromfihúsliszt; rizs; teljes 
kiőrlésű  kukorica; baromfizsír; tepertő; 
cukorrépapép;  lazachúliszt 4,0 %; 
hidrolizált baromfifehérje;  ásványi 
anyagok; cikóriapor; Új-Zélandi zöldhéjú 
kagyló húsliszt (Perna canaliculus)

Zsákos kiszerelés: 15 kg

Ajánlott napi adag:

ADULT
Teljesítményközpontú táplálás sport- és tenyészkutyák részére

Magas energiatartalmú táp megállítathatatlanul szárnyaló barátaink számára! A magas hústartalmú 
recept kimagasló energiát biztosít a kutyák részére. Aktívan támogatja az anyagcserét a tréningek,  
a versenyek, valamint a munka során.

Ízletes lazaccal

Speciális receptúra a teljesen kifejlett sport-, tenyész- és munkakutyák számára

Ha nagyobb szemcseméretű tápra van szükség, akkor vemhes vagy szoptató 
szukának is alkalmas

A tápban lévő L-karnitin és taurin jótékony hatással van a szív és érrendszer működésére

Az értékes antioxidánsok támogatják az aktív szövetszintű anyagcserét

GLUTÉNMENTES RECEPT

Teljesítmény
Az értékes antioxidánsok segítenek az aktív mozgás  
közben felszabaduló szabadgyökök káros hatásainak  
megelőzésében. A tápban lévő L-karnitin elősegíti a  
zsírmetabolizmust, ezáltal könnyebben hozzáférhető  
energiát biztosít kutyája számára.

Csontozat fejlődése
Az ideális kalcium:foszfor arány, a D3-vitamin tartalom és a 
jól felszívódó mangán és réz elősegítik az erős csontszerke-
zet, valamint egészséges ízületek kialakulását. A C-vitamin 
hatákonyan támogatja a kölyök kutyák fejlődését.

Egészséges szívműködés
L-karnitin- és taurin-tartalmának köszönhetően támogatja 
a szívműködést.

LAZACCAL

/ 24 óra
alacsony 

aktivitás / idős 
kutya

normál  
aktivitás

magas  
aktivitás

10 kg 75 g 100 g 130 g
20 kg 125 g 170 g 215 g
30 kg 170 g 230 g 290 g
40 kg 210 g 290 g 365 g
60 kg 285 g 390 g 490 g
80 kg 355 g 480 g 610 g

24 óra*

Vemhesség 
6-9. hét

20 kg 395-415 g
30 kg 550-590 g
40 kg 700-720 g
60 kg 995-1060 g
80 kg 1180-1330 g

Ajánlott napi adag. *Szoptató szuka: Amennyiben szükséges, a táp korlátlan mennyiségben (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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