
MEDIUM DIET SU ĖRIENA 
 

Visavertis ėdalas vidutinių veislių suaugusiems šunims, turintiems 

maisto netoleravimą ir (arba) alergiją 

 

FORZA10 Medium Diet Lamb yra subalansuotas aukštos biologinės vertės bei lengvai virškinamas 

dietinis ėdalas, skirtas vidutinių veislių suaugusiems šunims šunims. Puikiai tinka, kai reikia 

sumažinti ingredientų ir maistinių medžiagų netoleravimą, ypatingai mėsos, kuri gaunama iš 

intensyvios gamybos ūkių. 

FORZA10 Diet linija padeda ėdalo netoleruojančiam gyvūnui užtikrinti būtinas maistines 

medžiagas gyvybingumui ir natūralius ekstraktus! 

Mikrokapsulių technologija: užtikrina natūralių augalinių ekstraktų stabilumą, naudingos medžiagos 

išsiskiria laipsniškai, taip garantuojamas ilgalaikis ir pastovus poveikis, naudingos medžiagos 

palaipsniui įsisavinamos žarnyne. 

Sudėtis: perdirbti ėrienos baltymai 16%, neskaldyti žirniai, baltasis sorgas, malti ryžiai 15%, ryžių 

sėlenos, riebalai ir aliejai (žuvų taukai 2%), kukurūzų glitimas, alaus mielės, burokėlių minkštimas, 

gyvūninės kilmės produktai, mannan oligosacharidai (MOS), FOS, kuokštinė grifolė (Grifola 

frondosa) 0,027%, Yucca Schidigera, produktai ir šalutiniai produktai, gauti perdirbant šviežius 

vaisius ir daržoves (papaja 0,025%), produktai iš augalų perdirbimo (Ananasas spp. 0,025%), žolelių 

perdirbimo produktai (alavijas 0,013%), dumbliai (Hematococcus pluvialis (astaksantinas 0,005%)). 

Priedai (kg): Maistiniai priedai: vitaminas A 17000 TV, vitaminas D3 900 TV, vitaminas E (visų 

racematų alfa-tokoferilacetatas) 250 mg, cholino chloridas 1400 mg, DL-metioninas 500 mg, cinko 

sulfatas, monohidratas 137 mg (Zn 50 mg), amino rūgščių vario chelatas hidratas 39 mg (varis 10 

mg) 

Technologiniai priedai: antioksidantai, konservantai, ekstraktas, kuriame gausu natūralių 

tokoferolių 28,4 mg. Jusliniai priedai: botaniškai apibrėžti natūralūs produktai: granatai 150 mg, 

ženšenis 50 mg, vaistinis rozmarinas 0,6 mg.  

Analitinės sudedamosios dalys: drėgmė 8,0%, žali baltymai 27,0%, žali riebalai 14,5%, žalia 

ląsteliena 3,0%, žali pelenai 6,8%, Omega3 0,7%, Omega6 2,2%. ME: 3602 kcal/kg - 15,1 MJ/kg. 

Rekomenduojama naudojimo trukmė: Eliminacinei dietai: 3-8 sav. Padidėjusiam ėdalo jautrumui 

mažinti nuo 3 iki 8 sav. Esant geram toleravimui ir teigiamam rezultatui ėdalas gali būti vartojamas 

neribotą laiką.  

Šėrimo normą pagal gyvūno svorį rasite lentelėje ant pakuotės. Šviežias ir 

švarus vanduo visada turi būti prieinamas. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.  

Pakuotė: 1,5 kg; 12 kg 

Gamintojas: SANYpet S.p.A. Via Austria, 3 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD), 

Italija. 

 

 

 


