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Family Plus - Imettäville ja tiineille nartuille sekä 

pennuille 8 vkon ikään asti.

Pakkauskoot:

15kg

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. 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),

Pennut:

Suositeltu

päiväannos.

Tiine narttu:

Suositeltu

päiväannos.

Familyn hyvin sulavat proteiinit varmistavat tasapainoisen 

kasvun kehittyville pennuille sekä emän toipumisen tiineyden ja 

synnytyksen aiheuttamista muutoksista. Hyvän ravitsemuksen 

ansiosta narttu toipuu nopeammin ja huolehtii elinvoimaisena 

pennuistaan.

Lisäksi pienet nappulat sopivat ateriaksi vielä imeväisikäisille 

koiranpennuille. Pehmitä ne maidossa tai vedessä, 

niin ne helpottavat siirtymistä kiinteään ravintoon. Lohen 

laadukkaat rasvahapot tukevat koiranpennun aivojen kehitystä. 

Proteiinipitoinen resepti vahvistaa lihaksia ja pitää kasvavan 

koiran kehon hoikkana. 

Tauriini ja L-karnitiini ovat sydämelle tärkeitä ravintoaineita, 

jotka tekevät hyvää niin emolle kuin pennuillekin.

Korkea energiataso: (30/22)

Optimaalinen Ca/P-tasapaino

C- ja E-vitamiinit

Tauriini ja L-karnitiini : Tukemaan sydämen toimintaa.

Prebiootti Inuliini: Hyvin sulava.

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

Koostumus:
siipikarjanlihajauho, riisi, maissi,siipikarjanrasva, lohi [kuivattu] (6,0%), sokerijuurikaskuitu, hydrolisoitu siipikarjaproteiini, 
kasvikuitu, kivennäisaineet, sikuri –juuri jauhettu (luonnollinen inuliinilähde).
Ravintoaineet:   

Raakavalkuainen% 30,0; rasvapitoisuus% 22,0; raakakuitu% 2,5; Hehkutusjäännös % 6,2; kalsium% 1,35; fosfori% 0,95; 
natrium% 0,3; magnesium% 0,09; Muuntokelpoinen energia  MJ / kg 17,4; kcal / kg 4159
Ravitsemukselliset lisäaineet:

A-vitamiini I.U./kg 24000; D3-vitamiini I.U./kg 1800; E-vitamiini / kg 220; vitamiini B1 mg / kg 15; vitamiini B2 mg/kg 20; 
B6-vitamiini mg/kg 20; B12-vitamiini mcg/kg 100; pantoteenihappo mg/kg 50; nasiini mg/kg 90; foolihappo mg/kg 5;
L-karnitiini mg/kg 200; Tauriini mg/kg 1000;  

biotiini mcg/kg 1000; C-vitamiini mg/kg 200;  rauta (ferrosulfaatti, monohydraatti) mg/kg 220; sinkki (glysiinin, hydraatin 
sinkkikelaatti) mg/kg 180; mangaani (mangaani (II) oksidi) mg/kg 20; 
kupari (glysiinin kupari kelaatti, hydraatti) mg/kg 15;  jodi (kalsiumjodaatti) mg/kg 2,2; 
seleeni (natriumselektiitti) mg/kg 0,35.
Antioksidantit:  luonnolliset tokoferoliuuteet


