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FiestaPlus

Vital booster-nappuloiden kanssa

- Ihanteelinen valikoiville koirille sekä aktiivisemmille koirille ja turkkiroduille. 

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.

Pakkauskoot:15kg

FiestaPlusin kaksiväriset kroketit eivät tarjoa vain vaihtelua 
ruokakuppiin. Punaiset Vital Booster-nappulat antavat 
arvokkaiden vitamiinien kuten tauriinin ja L-karnitiinin ansiosta 
lisäenergiaa nelijalkaisen elinvoiman ylläpitoon.

FiestPlus soveltuu korkeamman rasvapitoisuutensa ansiosta myös 
normaalia aktiivisempien koirien ruokintaan. Täysravintoon lisätty 
Uuden-Seelannin viherhuulisimpukka sisältää luonnollisia 
glykosamiiniglykaaneja (kondroitiinisulfaattia) jotka vahvistavat 
nivelten toimintaa. Omega-3- ja omega-6- rasvahapot sekä biotiini 
tukevat terveen ihon ja kiiltävän turkin kehittymistä.

Kehitetty erityinen päällyste (24/15)

Herkullista siipikarjaa ja lohta ja yhtä maukasta kuin 
kuuluisa festivaali.

Plus punaiset Vital Booster -nappulat lisävoimaan: sisältää 
lisä- E- ja C-vitamiineja, jotka suojaavat soluja vapailta 
radikaaleilta ja sisältävät myös tauriinia ja 

L-karnitiinia, jotka antavat koirallesi ylimääräisen voiman ja                 

tukevat sydämen toimintaa.

Lisää vettä ja saat aikaan maukkaan kastikkeen.

Ω 3  + Ω 6, arvokkaat rasvahapot edistävät ihon terveyttä ja 
kiiltävää turkkia, Biotiini, Simpukka

Ravintoaineet:   

Raakavalkuainen% 24,0; rasvapitoisuus% 15,0; raakakuitu% 2,1; 

Hehkutusjäännös % 6,0; kalsium% 1,3; fosfori% 0,9; 

natrium% 0,35; magnesium% 0,10; 

Muuntokelpoinen energia  MJ / kg 16,1; kcal/kg 3850.

Ravitsemukselliset lisäaineet:

A-vitamiini I.U./kg 22600; D3-vitamiini I.U./kg 1700; E-vitamiini mg/ kg 400; C-

vitamiini mg/kg 200; 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 85; foolihappo mg / kg 5; biotiini mcg / kg 950; Taurin mg/kg 1000; L-Carnitin

mg/kg 500;  rauta (ferrosulfaatti, monohydraatti) mg / kg 180; sinkki (glysiinin, 

hydraatin sinkkikelaatti) mg / kg 150; mangaani (mangaani (II) oksidi) mg / kg 20; 

kupari (glysiinin kupari kelaatti, hydraatti) mg / kg 15;  jodi (kalsiumjodaatti) mg / 

kg 2,5; seleeni (natriumselektiitti) mg / kg 0,35

Antioksidantit:  luonnolliset  tokoferoliuuteet.

Koostumus: ruskea kroketti (kuivattu siipikarjan proteiini; täysjyvämaissi; riisi; siipikarjanrasva; 
sokerijuurikaskuitu; kuivattu lohi 4,0 %; perunatärkkelys; hydrolisoitu siipikarjan proteiini; hydrolysoitu 
kasvisvalkuainen; kivennäiset; kuivattu siipikarjan maksa; hiiva; hemoglobiinijauhe; sikurijauhe; kuivattu 
uusiseelantilaisen viherhuulisimpukan (Perna canaliculus) liha); Vital Booster - nappulat 12,0 % (täysjyvämaissi; 
siipikarjanrasva; maissigluteiini; punajuurijauhe; hydrolisoitu eläinproteiini);


