
TASTY WILD RECIPE WITH DEER MEAT, 

POTATOES AND RICE 
 

Visavertis šunų ėdalas su elniena, bulvėmis ir ryžiais 
 

Super premium klasės ėdalas, kuriame gausu elnienos, bulvių ir ryžių, yra tinkamas visų veislių 

suaugusiems šunims ir gali būti skiriamas, kaip palaikomoji dieta. Ėdale yra lengvai virškinami 

angliavandeniai bei daug mineralinių druskų, gautų iš bulvių. Ėdale nėra glitimo. Baltymai, gauti iš 

elnienos tinka šunims, turintiems prastą apetitą. Dvigubo apdorojimo technologija ir šaltas galutinis 

padengimas išsaugo nepakitusias ėdalo organoleptines savybes ir nepakenkia maistinių medžiagų 

biologiniam prieinamumui. 

 

Sudėtis: dehidratuoti gyvūniniai baltymai 29% (iš jų elniena 19%), neskaldyti kukurūzai, taukai, 

kukurūzų miltai, ryžiai 7%, bulvės 4,4%, saldžiavaisio pupmedžio milteliai 4%, džiovintų burokėlių 

minkštimas 1,5%, dehidratuotas žuvų baltymas, kalcio karbonatas, chondroitino sulfatas 78 mg/kg, 

gliukozaminas 78 mg/kg.  

 

Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 26%, žali riebalai 16%, žali pelenai 7,5%, žalia 

ląsteliena 2%, kalcis 2%, fosforas 1%. Priedai (kg): vitaminas A 19,200 TV/kg, vitaminas D3 1320 

TV/kg, vitaminas E 81 mg/kg, vitaminas K3 2 mg/kg, vitaminas 

B1 6 mg/kg, vitaminas B2 10 mg/kg, vitaminas B6 5 mg/kg, vitaminas B12 0,04 mg/kg, niacinas 35 

mg/kg, cholino chloridas 1420 mg/kg, biotinas 0,2 mg/kg, folio rūgštis 3 mg /kg, pantoteno rūgštis 

60 mg/kg, taurinas 896 mg/kg, L-karnitinas 3 mg/kg, geležies (II) sulfatas monohidratas (geležis 

112 mg/kg), vario (II) sulfato pentahidratas (varis 14,2 mg/kg), cinko sulfato monohidratas (cinkas 

59,6 mg/kg), mangano (II) oksidas (manganas 34,8 mg/kg), 

kalio jodidas (jodas 1,6 mg/ kg), natrio selenitas (selenas 0,11 

mg/ kg). 

 

Šėrimo rekomendacijos: per parą skirkite ėdalo kiekį 

atsižvelgiant į gyvūno svorį: 5 kg – 95 g,     10 kg – 160 g, 15 

kg – 220 g, 25 kg – 320 g, 35 kg – 410 g, 50 kg – 540 g, 65 – 

660 g.  Padalinkite rekomenduojamą dienos normą mažiausiai 

2 maitinimams.  

 

Galimi pakuotės dydžiai: 12 kg.  

 

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

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

IT100926BS 

 

 

 

 



 

 

  

 
 


