
SPECIALITY Line

BEZ SOJAS 

PILNVĒRTĪGA BARĪBA VISU ŠĶIRŅU PIEAUGUŠIEM SUŅIEM

Monge Natural Superpremium Speciality Line Adult 
granulas ar jēra gaļu, rīsiem un kartupeļiem ir pilnvērtīga 
barība visu izmēru suņiem, kuriem nepieciešama viegli 
sagremojama barība. Nodrošina jūsu suņu labklājību 
pateicoties ļoti augstas kvalitātes sastāvdaļām, kas ir 
“Ražots Itālijā” izpētes rezultāts. Galvenā sastāvdaļa ir 
jēra gaļa un tā ir bagātināta ar XOS (ksilooligosaharīdiem), 
dabiskiem prebiotiķiem, kas nodrošina zarnu veselību. 
Satur artišoka ekstraktu, ehināciju, raudeni un ķiploku, 
kas veicina imūnsistēmas darbību un pasargā aknas. 
Hondroitīns, glikozamīns, kalcijs un fosfors palīdz locītavu 
un muskulatūras pareizai attīstībai.

SASTĀVS: jēra gaļa (svaiga 10%, atūdeņota 28%), rīsi, kartupeļu olbaltumvielu koncentrāts, dzīvnieku tauki (cāļu tauki saturā 99.6%, 
konservēti ar dabiskiem antioksidantiem), kukurūza, biešu mīkstums, alus raugs (MOS un B12 vitamīna avots), hidrolizētas dzīvnieku 
olbaltumvielas, XOS (ksilo-oligosaharīdi 3g/kg), hidrolizēts raugs (MOS), yucca schidigera, spirulina, hidrolizēts skrimslis (hondroitīna 
sulfāta avots), hidrolizēti vēžveidīgie (glikozamīna avots), metilsulfonilmetāns, ehinācijas sakne, raudene, kaltētu ķiploku pulveris. 
ANALĪTISKAIS SASTĀVS: neapstrādātas olbaltumvielas 25,00%, neapstrādātas eļļas un tauki 16,00%, neapstrādātas šķiedras 2,20%, 
neapstrādāti pelni 7,50%, kalcijs 1,60%, fosfors 1,20%, Omega 6 neaizvietojamās taukskābes 4,00%, Omega 3 neaizvietojamās 
taukskābes 0,60%, metabolizējamā enerģija 4,100 kcal/kg. BARĪBAS PIEDEVAS/Kg: A vitamīns 23.000 IV., D3 vitamīns 1.600 IV, E 
vitamīns 200 mg, B1 vitamīns 10 mg, B2 vitamīns 13 mg, B6 vitamīns 6.00 mg, B12 vitamīns 125 mg, biotīns 17 mg, niacīns 26 mg, C 
vitamīns 180 mg, pantotēnskābe 15 mg, folijskābe 1.40 mg, holīna hlorīds 2.500 mg, inozitols 3.60 mg, E5 mangāna sulfāta monohidrāts 35 
mg, E6 cinka oksīds 160 mg, E4 vara sulfāta pentahidrāts 13 mg, E1 dzelzs sulfāta monohidrāts 110 mg, E8 nātrija selenīts 0.22 mg, E2 
kalcija jodāts 1.80 mg, L-karnitīns 320 mg, tehniski tīrs DL-metionīns 6.40 g. TEHNOLOĢISKĀS PIEDEVAS: tokoferolu un rosmarinus 
officinalis ekstrakta dabisks maisījums. ORGANOLEPTISKĀS PIEDEVAS/KG: kastaņu ekstrakts 20 mg, artišoku ekstrakts 300 mg. 
INSTRUKCIJAS LIETOŠANAI: var izbarot sausā veidā vai samitrinātu ar siltu ūdeni. Dienas devas var būt dažāds, atkarībā no suņa 
specifiskajām vajadzībām. Svarīgi, lai jūsu sunim pastāvīgi ir pieejams tīrs un svaigs dzeramais ūdens. Uzglabāt aukstā, sausā vietā.

Galvenā sastāvdaļa

JĒRS
AGNELLO

Iepakojumu izmēri:

2,5 kg – 12 kg

Visas šķirnes

TESTĒTS BEZ CIETSIRDĪBAS

Ieteicamās devas (g/dienā)

ADULT – AR JĒRU, RĪSIEM UN KARTUPEĻIEM

Pieauguša suņa svars (kg)

Ieteicamās devas (g/dienā)

Suņi telpās

Suņi ārā

Aktīvi suņi – auksts klimats

12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70

186 211 231 250 271 320 367 456 532 610 685

205 230 256 276 301 353 405 501 591 678 761

231 256 281 306 331 392 449 551 649 745 836
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