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ACTI-PROTECT™
ADULT DOG
7+

DOG

MALL & MINI
DERMA CARE
DOG
DERMA CARE
ADULT
MALL & MINI DERMA CARE

ADULT
DOG7+

ADULTyli
7+ 7-vuotiaille täysikasvuisille koirille, runsaasti kanaa.
Täysravinto

MERKITTÄVIMMÄT
HYÖDYT

ADULT DERMA CARE

igh Tolerance Formula: Contains selected
ources of protein to help reduce possible
skin reactions of sensitive dogs
igh Tolerance Formula: Contains selected
ources of protein to help reduce possible
skin reactions of sensitive dogs

Sisältää fraktioituja kasviöljyjä,
joiden on osoitettu edistävän
virkeyttä ja henkistä vireystilaa

Contains coconut oil proven
to enhance alertness and
mental sharpness
Contains coconut oil proven
to enhance alertness and
mental sharpness

Effective levels of high quality protein,
essential fatty acids, zinc and vitamins
A, B, C and E to support healthy skin
Effective levels of high quality protein,
essential fatty acids, zinc and vitamins
A, B, C and E to support healthy skin

Enhanced vitamin E & C for the
elderly immune system to help
fight the challenges of ageing
Enhanced vitamin E & C for the
elderly immune system to help
fight the challenges of ageing

More than 80% of animal
protein through salmon

Helps increase activity levels,
liveliness and interaction/interest
in playtime of older dogs
Helps increase activity levels,
liveliness and interaction/interest
in playtime of older dogs

RAAKA-AINEET
JA TÄRKEÄT RAVINTOAINEET

More than 80% of animal
protein through salmon

Sisältää enemmän* E- ja C-vitamiinia,
mikä tukee koiran elimistön
luonnollista puolustusjärjestelmää
ikääntymisen haasteita vastaan
Auttaa parantamaan koiran
aktiivisuutta, elinvoimaa ja
leikkisyyttä (sisältää 5,5 % MCTöljyä)
Vahvistaa koiran
immuunivastetta jopa 50

%

10 kg

KOOSTUMUS
Kana (16 %), kuivattu siipikarjaproteiini, vehnä, riisi, maissi,
maissiproteiinijauho, kasviöljyjakeet (5,5 %), kuivattu sokerijuurikasleike,
soijajauho, kivennäisaineet, vehnägluteeni, uute, eläinrasva, kalaöljy,
kuivattu ternimaito (0,1 %)
TÄRKEÄT RAVINTOARVOT
Proteiini
Rasvapitoisuus
Hehkutusjäännös
Raakakuitu
Metaboloituva energia*

29,0 %
15,0 %
8,0 %
2,0 %
3,84 kcal/g

RUOKINTAOPAS

*Laskettu NRC 2006:n mukaan

GRAMMAA/PÄIVÄ
Koiran paino (kg)

Aktiivisuus 1 tuntia

Aktiivisuus 1–3 tuntia

1–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–35
35–45
45–60
60–70

30–95
95–145
145–195
195–235
235–270
270–340
340–405
405–490
490–545

35–105
105–170
170–220
220–270
270–315
315–390
390–465
465–560
560–620

*verrattuna täysikasvuiseen

