
GRAIN FREE RECIPE WITH SINGLE ANIMAL 

PROTEIN, LAMB 
 

Begrūdis vieno baltymo ėdalas šunims su ėriena 

Super premium klasės ėdalas sukurtas bendradarbiaujant su veterinarijos gydytojais. Inovatyvi 

formulė, kurioje yra žirnių ir moliūgų užtikrina subalansuotą energiją kiekį, reikalingą tinkamai 

šunų mitybai, nenaudojant grūdų ir taip sumažinant reiškinius, susijusius su padidėjusiu glitimo ir 

grūdų netoleravimu. Šie ingredientai suteikia daugiau baltymų ir mažiau krakmolo nei grūdai ar 

bulvės, taip pat ankštinių daržovių krakmolo glikeminis indeksas yra žemesnis, todėl jis yra 

tinkamesnis šunų mitybai. Ėriena naudojama, kaip vienintelis aukštos kokybės gyvulinės kilmės 

baltymų šaltinis, leidžia sumažinti ir užkirsti kelią reiškiniams, susijusiems su padidėjusiu jautrumu 

ir ėdalo netoleravimu, kas dažnai atsitinka naudojant kelis baltymų šaltinius. Ėdaluose tik 

kruopščiai atrinktos ir subalansuotos žaliavos, tam kad būtų užtikrinti šunų mitybiniai poreikiai. 

Dvigubo apdorojimo technologija ir šaltas galutinis padengimas išsaugo nepakitusias ėdalo 

organoleptines savybes ir nepakenkia maistinių medžiagų biologiniam prieinamumui. Be cheminių 

apetitą skatinančių medžiagų. 

 

Sudėtis: džiovinti ėrienos baltymai 26%, žirnių miltai, pupelių miltai, gyvuliniai riebalai, moliūgų 

sėklų miltai, saldžiavaisio pupmedžio milteliai, lašišų aliejus, mineralai.  

 

Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 22,5%, žali riebalai 14%, žalia ląsteliena 3,5%, žali 

pelenai 5,6%. Priedai: vitaminas A 18.100 TV/kg, vitaminas D3 1,100 TV/kg, vitaminas E 450 

mg/kg, vitaminas B1 5 mg/kg, vitaminas B2 9 mg/kg, vitaminas B6 5 mg/kg, vitaminas B12 0,04 

mg/kg, niacinas 15 mg/kg, cholino chloridas 1900 mg/kg, biotinas 0,1 mg/kg, cinkas (cinkas 

Sulfato monohidratas) 92,2 mg/kg, geležis (geležies (II) sulfato monohidratas) 57 mg/kg, varis 

(varis (II) Sulfato pentahidratas) 9 mg/kg, manganas (mangano sulfato monohidratas) 11,6 mg/kg, 

jodas (Kalio jodidas) 1,2 mg/kg, selenas (natrio selenitas) 0,001 mg/kg, DL-metioninas 1790 

mg/kg, Taurinas 900 mg/kg, L-karnitinas 11 mg/kg. Technologiniai priedai: sepiolitas 0,18%, 

antioksidantai. 

 

Šėrimo rekomendacijos: per parą skirkite ėdalo kiekį 

atsižvelgiant į gyvūno svorį: 5 kg – 90 g, 10 kg – 160 g,      

15 kg – 220 g, 25 kg – 325 g, 35 kg – 420 g, 50 kg – 545 g, 

65 – 665 g.  Padalinkite rekomenduojamą dienos normą 

mažiausiai 2 maitinimams.  

 

Galimi pakuotės dydžiai: 3 kg, 12 kg.  

 

Gamintojas: Necon Pet Food s.r.l., Via Alighieri 15, 25020 

Flero, Italija, P.I:02665970980 EC ID: ABP 2093 PETPP - 

IT100926BS 

 

 


