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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.

Pakkauskoko:
15kg

High Energy sisältää runsaasti korkealaatuista lohta sekä helposti sulavaa 
siipikarjanlihaa ja sianrasvaa.

High Energy on kehitetty parantamaan aikuisen urheilu- ja työkoiran 
kestävyyttä ja se sopii myös hyvin ylläpitämään imettävän nartun 
maidontuotantoa huippuvaiheen ajan. Täysravintoon lisätty Uuden-Seelannin 
viherhuulisimpukka sisältää luonnollisia glykosamiiniglykaaneja 
(kondroitiinisulfaattia) vahvistavat koetukselle joutuvia niveliä ja rustoja. 
Omega -3- ja omega-6-rasvahapot tukevat terveen ihon ja kiiltävän turkin 
kehittymistä.
High Energy soveltuu myös normaaliaktiivisille koirille joilla on taipumusta 
huonoon ruokahaluun ja alipainoisuuteen.

Korkea energia helposti sulavassa muodossa aktiivisille koirille (30/21)

Koostumus: siipikarjanlihajauhoa, maissia, siipikarjanrasvaa, riisiä, 
maissijauhoa, sianrasvajauhoa, sokerijuurikaskuitua, lohijauhoa, 
kivennäisaineita, hivenaineita, hiivaa, sikurijauhoa (luonnollinen inuliinilähde), 
Uuden-Seelannin viinirypäleen simpukka-liha 

(Perna canaliculus), kuivattu.

Ravintoaineet:   

Raakavalkuainen% 30,0; rasvapitoisuus% 21,0; raakakuitu% 2,2; Hehkutusjäännös % 6,6; kalsium% 1,35; fosfori% 0,95; 

natrium% 0,45; kalium% 0,1; Muuntokelpoinen energia  MJ / kg 17,2; kcal/kg 4122.

Ravitsemukselliset lisäaineet:

A-vitamiini I.U./kg 24000; D3-vitamiini I.U./kg 1800; E-vitamiini mg/ kg 350; 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 250; Taurin mg / kg 1000; biotiini mcg / kg 1000; C-vitamiini mg / kg 200; rauta (ferrosulfaatti, 

monohydraatti) mg / kg 250; sinkki (glysiinin, hydraatin sinkkikelaatti) mg / kg 200; mangaani (mangaani (II) oksidi) mg / kg 20; 

kupari (glysiinin kupari kelaatti, hydraatti) mg / kg 20;  jodi (kalsiumjodaatti) mg / kg 2,5; seleeni (natriumselektiitti) mg / kg 0,3

Antioksidantit:  luonnolliset  tokoferoliuuteet.

Korkea lihaproteiinien osuus
Korkea energia helposti sulavassa muodossa  
aktiivisille koirille (30/21)

Uuden-Seelannin simpukka-liha
Korkea 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.

Josera- HighEnergy
- Erittäin aktiivisille aikuisille koirille.


