YoungStar viljaton
- ilman lisättyä viljaa
tukee nuoren koirasi terveyttä 8-viikkoisesta täysikasvuisuuteen saakka

Pakkauskoko: 15kg

.

Josera YoungStar lyhyesti:
laadukas penturuoka 8-viikkoisille ja vanhemmille koirille;
viljaton: sopii myös allergisille koirille,
ihanteellinen fosfori-kalsiumsuhde sekä C-vitamiini,
mangaani- ja kuparipitoisuus: sopii erityisesti kasvaville koirille,
vahvistaa luustoa ja pitää nivelet terveinä,
siipikarjan liha: hyvinsulavaa ja vatsaystävällistä laatulihaa,
joka sopisi laadultaan ihmisravinnoksi
kohtuullinen energia- ja proteiinipitoisuus:
sopii keskivertoaktiivisten, kasvuikäisten koirien tarpeisiin
100% luonnollinen: ei väri-, aromi- eikä säilöntäaineita,
ei geenimuunneltuja aineksia;
ei allergisoivia aineksia: vehnä, soija, sokeri tai maitotuotteet
made in Germany: valvottua laatua Joseran omasta laboratoriosta;
maukkaat nappulat: optimoitu kooltaan,
muodoltaan ja koostumukseltaan kasvaville koirille;
aromisuoja: suljettava pussi pitää maun ja arvokkaat ravintoaineet tallella.

Koostumus:
peruna [kuivattu] (44,0%), siipikarjan lihajauho (28,0%), siipikarjan rasva, kasvikuitu, johanneksenleipäpuujauho, siipikarjaproteiini
[uutettu], perunaproteiini, hiiva, kasviproteiini [uutettu], kivennäisaineet, sikurijuuri [jauhettu] (sisältää luonnostaan inuliinia).
Ravintoaineet:
Raakavalkuainen 25%; Raakarasva 13%; Raakakuitu 2,1%; Hehkutusjäännös 7,2%, Kalsium 1,4%; Fosfori 0,9%; Natrium 0,4 %;
Magnesium 0,1%; Muuntokelpoinen energia 15,6 MJ/kg; kcal/kg 3717.
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini (20000 ky), D3-vitamiini (1500 ky), E-vitamiini (180 mg), B1-vitamiini (10 mg), B2-vitamiini (15 mg), B6-vitamiini (15 mg),
B12-vitamiini (90 mcg), niasiini (85 mg), pantoteenihappo (40 mg), foolihappo (4 mg), biotiini (800 mcg), C-vitamiini (200 mg),
rauta (180 mg), sinkki (160 mg), mangaani (16 mg), kupari (20 mg), jodi (2 mg), seleeni (0,25 mg).

Antioksidantit: luonnolliset tokoferoliuuteet.

Feeding recommendation:
adult*
/ 24h

10 kg
20 kg
30 kg
40 kg
60 kg
80 kg

1
35 - 70 g
50 - 110 g
70 - 180 g
90 - 240 g
105 - 250 g
140 - 310 g

2
90 - 120 g
135 - 165 g
185 - 225 g
250 - 305 g
285 - 350 g
380 - 465 g

Age in month
3
135 - 155 g
235 - 290 g
285 - 345 g
390 - 430 g
480 - 550 g
540 - 635 g

4
165 - 175 g
305 - 370 g
365 - 440 g
400 - 520 g
570 - 705 g
675 - 785 g

5-6
160 - 185 g
315 - 380 g
400 - 470 g
480 - 550 g
685 - 835 g
835 - 940 g

7 - 12
295 - 355 g
390 - 440 g
470 - 530 g
785 - 880 g
910 - 980 g

13 - 20
735 - 825 g
835 - 880 g

*Recommended amounts are per day.
The recommended amounts are based on the weight of the adult dog. During growth a moderate growth rate based on the correct energy supply
is ideal. If your dog is too big and too heavy, it is recommended to reduce the feed intake. An adequate supply of nutrients is assured even in
smaller portions.
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