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Sensitive (25/13)–

junioreille ja aikuisille koirille.

Pakkauskoko:

18kg

Sensitive sisältää ainoastaan siipikarjanlihaa, riisiä ja maissia perusraaka-

aineina, joten se sopii erinomaisesti herkälle tai allergiselle koiralle 
täysravinnoksi.

Sensitiven helposti sulava koostumus täyttää nykyaikaisen laadukkaan 
koiranruoan kaikki vaatimukset ja soveltuu etenkin herkän aikuisen koiran 
päivittäiseksi ravinnoksi.

Sensitive on myös oikea ravinto kasvavalle koiralle. Sen maistuva koostumus 
sisältää kaikki tärkeät ravintoaineet sekä oikean energiatason. Optimoitu 
Ca/P-suhde sekä laadukkaat proteiinit varmistavat terveen, tasapainoisen 
kasvun.

Sensitive on tarkoitettu 8-10 viikon iästä alkaen 8-12 kk:n ikään asti, koirasi 
kasvuajan pituudesta riippuen.

Ainoastaan siipikarjaa, riisiä ja maissia sisältävä täysravinto herkille koirille.

Erityisesti myös kasvavien koirien tarpeisiin.

Sisältää kaikki tarvittavat ravintoaineet lihasten ja  luuston kehittymistä 
varten. Korkealaatuiset proteiinit sekä sopiva määrä kalsiumia varmistavat 
tasaisen kasvun.

Tauriini: Tukemaan sydämen toimintaa.

L-karnitiini: Helpottamaan elimistön rasvan hyödyntämistä.

Prebiootti Inuliini: Hyvin sulava.

Omega-3- ja omega-6- rasvahapot sekä biotiini terveele iholle ja kiiltävälle 
turkille.

Viherhuuli-simpukka: Uuden-Seelannin viherhuulisimpukka sisältää 
luonnollisia glykosamiiniglykaaneja (kondroitiinisulfaattia).

Sensitive on hyvä perusta pitkälle ja terveelle elämälle. 

Muista, että taulukoiden arvot ovat vain suosituksia. 

Kunkin koiran yksilöllinen tarve on riippuvainen sen 

saaman liikunnan määrästä, elinolosuhteista, 

rodusta ja yleiskunnosta. Pidä aina raikasta vettä 

tarjolla.

*Koiran arvioitu aikuispaino.

Koostumus: siipikarjanlihajauho, riisi, maissi, siipikarjanrasva;

sokerijuurikaskuitu, hydrolisoitu siipikarjaproteiini, mineraalit, 

sikuri -juuri (luonnollinen inuliinilähde), Uuden-Seelannin

viherhuuli- simpukka-liha (Perna canaliculus).

Nuoren koiran ruokinta ja luuston kasvuhäiriöiden ennalta ehkäisy

Valitse tasapainotettu, kasvavalle koiralle tarkoitettu täysrehu.

Käytä ns. penturuokaa (Josera EmotionLine FamilyPlus) vain pennun ensimmäisten 8-10 elinviikon aikana (riippuen 
koirarodusta).  JosiDog Sensitive- eli nuoren koiran täysrehua (tai Josera EmotionLine Kids) tulisi käyttää noin 6-12 
kuukauden ikään saakka (riippuen koirarodusta), minkä jälkeen siirrytään aikuisen koiran normaaliin ruokaan.

Tarkkaile ravinnon määrää ja mitoita oikein päivittäiset annokset. Ruoki koiraasi sen verran kuin rodun normaali kasvuvauhti 
edellyttää. Ruoki koirasi siten, että se koko kasvukauden ajan pysyy hoikkana.

Ravintoaineet:   Raakavalkuainen% 25,0; rasvapitoisuus% 13,0; raakakuitu% 2,2; Hehkutusjäännös % 6,3; kalsium% 1,5; 

fosfori% 1,00; natrium% 0,4; Muuntokelpoinen energia  MJ / kg 15,5; kcal / kg 3696

Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini I.U./kg 17300; D3-vitamiini I.U./kg 1300; E-vitamiini / kg 150; vitamiini B1 mg / kg 10; 
vitamiini B2 mg/kg 15; B6-vitamiini mg/kg 15; B12-vitamiini mcg/kg 70; pantoteenihappo mg/kg 35; nasiini mg/kg 60; foolihappo 
mg/kg 4; L-karnitiini mg/kg 200; Tauriini mg/kg 1000;  biotiini mcg/kg 650; rauta (ferrosulfaatti, monohydraatti) mg/kg 200; 
sinkki (glysiinin, hydraatin sinkkikelaatti) mg/kg 160; mangaani (mangaani (II) oksidi) mg/kg 16; 

kupari (glysiinin kupari kelaatti, hydraatti) mg/kg 20;  jodi (kalsiumjodaatti) mg/kg 1,9; seleeni (natriumselektiitti) mg/kg 0,25.

Antioksidantit:  luonnolliset tokoferoliuuteet


