
2 3 4 6 7 8

Gyvūno svoris

2 kg 31 44 52 56 54 52

5 kg 54 79 97 108 101 98

10 kg 85 131 162 179 166 159

15 kg 117 180 223 239 226 221

20 kg 146 224 279 292 279 272

Paros norma, gramai

Gyvūno amžius, mėnesiai

 NATURAL WELLNESS PUPPY MINI  

TURKEY & RICE 
 

Visavertis ėdalas šuniukams (mažų veislių) su kalakutiena ir ryžiais 

 

NW PUPPY MINI TURKEY & RICE – super premium klasės sausas ėdalas mažų veislių 

šuniukams. Ėdalo sudėtyje yra mažas grūdų kiekis ir net 29% kalakutienos. Kalakutiena pasižymi 

itin geromis skoninėmis savybėmis ir yra gausus gyvulinių baltymų šaltinis (sudaro mažiausiai 90% 

visų baltymų), užtikrinantis tinkamą gyvūno augimą. Kalakutiena, taip pat, yra omega 3 riebalų 

rūgščių šaltinis, kuris yra svarbus tinkamam šuniuko nervų sistemos ir akių vystymuisi. 

Kalakutienoje esantys baltymai dažniausiai sukelia mažiau alergijų nei vištienoje esantys baltymai. 

Siekiant pagerinti šuniukų savijautą, ėdalo receptas praturtintas augalų ekstraktais, kurie turi 

antioksidacinį poveikį ir kovoja su laisvaisiais radikalais. 

Sudėtis: džiovinti kalakutienos baltymai 29%, neskaldyti kukurūzų grūdai, gyvuliniai riebalai, 

džiovinti kiaulienos baltymai 12%, 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 30%, žali riebalai 19%, žalia ląsteliena 2,0%, žali 

pelenai 7,8%. 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 sulfato monohidratas) 104,2 mg/kg, geležis (geležies (II) sulfato monohidratas) 64,4 

mg/kg, varis (vario (II) sulfato pentahidratas) 10, 2 mg/kg, mangano (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. Sensoriniai priedai: augalinio ekstrakto mišinys 300 mg/kg. Technologiniai 

priedai: sepiolitas 0,18%, antioksidantai. 

 

Šėrimo rekomendacijos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Galimi pakuotės dydžiai: 800 g, 2 kg, 10 kg.  

 

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

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

IT100926BS 

 

 

 

 

 

 

 

 


