
NECON SENIOR & DELICATE WITH  

DUCK & RICE 

Visavertis ėdalas mažiems šunims su antiena ir ryžiais (iki 10 kg svorio) 

 

Super premium klasės ėdalas su mažu grūdų kiekiu, skirtas augintiniams senjorams bei 

augintiniams, turintiems jautrią virškinimo sistemą. Ėdale yra 29% antienos miltų. Gyvūnams 

senjorams ar turintiems jautrią virškinimo sistemą rekomenduojama skirti lengvai virškinamus 

baltymus, tam kad padidėtų virškinimo efektyvumas. Antiena pasižymi labai geromis skoninėmis 

savybėmis, yra laikoma aukštos kokybės žaliava, taip pat didelės biologinės vertės baltymų šaltiniu. 

Ėdalo sudėtis taip pat praturtinta augaliniais ekstraktais, turinčiais antioksidacinį poveikį,  kurie 

ypač naudingi gyvūnams senjorams. Ascophyllum nodosum jūros dumbliai kontroliuoja dantų 

apnašų susidarymą ir iš nasrų sklindančio blogo kvapo atsiradimą.  

 

Sudėtis: džiovinti antienos baltymai 29%, neskaldyti kukurūzai, gyvūniniai riebalai, džiovinti 

kiaulienos baltymai 10%, ryžiai 6%, kukurūzų miltai, saldžiosios ceratonijos miltai, hidrolizuoti 

gyvūniniai baltymai, džiovintų burokėlių minkštimas, augalinė ląsteliena, mineralai, džiovinti 

dumbliai Ascophyllum nodosum 0,5%.  

Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 28,50%, žali riebalai 18%, žalia ląsteliena 2,0%, žali 

pelenai 7,6%, priedai. Maistiniai priedai: Vitaminas A 20450 TV/kg, vitaminas D3 1243 TV/kg, 

vitaminas E 509 mg/kg, vitaminas B1 - 6 mg/kg, vitaminas B2 - 10 mg/kg, vitaminas B6 - 5 mg/kg, 

vitaminas B12 0,05 mg/kg, niacinas 17 mg/kg, cholino chloridas 2147 mg/kg, biotinas 0,1 mg/kg, 

cinkas (cinko sulfatas monohidratas) 104,2 mg/kg, geležis (geležies (II) sulfato monohidratas) 64,4 

mg/kg, varis (varis (II) sulfato pentahidratas) 10,2 mg/kg, manganas (mangano sulfato 

monohidratas) 13,1 mg/kg, jodas (kalio jodidas) 1,4 mg/kg, selenas (natrio selenitas) 0,053 mg/kg, 

taurinas 1297 mg/kg. Jusliniai priedai: augalinių ekstraktų mišinys 300 mg/kg. Technologiniai 

priedai: sepiolitas 0,18%, antioksidantas.  

 

Šėrimo rekomendacijos: per parą skirkite ėdalo kiekį atsižvelgiant į gyvūno svorį: 1 kg – 25 g,     

2 kg – 40 g, 3 kg – 50 g, 4 – 65 g, 6 kg – 90 g, 8 kg – 110 g, 10 – 130 g.  Padalinkite 

rekomenduojamą dienos normą mažiausiai 2 maitinimams.  

 

Galimi pakuotės dydžiai: 400 g, 1,5kg, 10 kg.  

 

Gamintojas: Necon Pet Food s.r.l., Via Alighieri 15, 25020 Flero, Italija, P.I:02665970980 EC ID: 

ABP 2093 PETPP - IT100926BS 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


