
 

 

Pełnoporcjowa karma z wołowiną dla psów dorosłych  
 

Proponowane claimy – obietnice marki: 
■ Witamina D3 - dla zdrowych kości i zębów 
■ Witamina E - wspierająca odporność 
■ Witamina A - dla zdrowego wzroku  
■ Cynk - dla lśniącej sierści 
■ 100% kompletna i zbilansowana karma 

 

Skład: zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (4% wołowiny), oleje 
i tłuszcze, substancje mineralne. 
Składniki analityczne: białko surowe 20%, zawartość tłuszczu 6%, popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/1 kg: witamina A 8400 j.m., witamina D3 840 j.m., witamina E 84 mg, miedź (jako 
siarczan miedzi, pentahydrat) 10,5 mg, żelazo (jako siarczan żelazawy, monohydrat) 105 mg, jod (jako bezwodny 
jodan wapnia) 2,1 mg, cynk (jako siarczan cynku, monohydrat) 115 mg, mangan (jako tlenek manganawy) 6,8 mg, 
selen (jako selenin sodu) 0,15 mg. Dodatki technologiczne: zawiera przeciwutleniacze, konserwanty i barwniki.  
 
Sposób karmienia: Karma może być podawana na sucho lub z dodatkiem wody/bulionu.  
Należy ją wprowadzać stopniowo w ciągu kilku dni, dlatego zalecamy rozpoczęcie jej podawania od mniejszych 
porcji. Niektóre psy potrzebują więcej czasu, aby przyzwyczaić się do suchej karmy. 
 
 

Masa ciała (kg) Dzienna ilość karmy (g) 

1 -3 37 – 84 

3 -5 84 – 122 

5 - 10 122 – 203 

10 – 15 203 – 273 

15 – 20 273 – 338 

20 – 30 338 – 455 

30 – 40 455 – 561 

40 – 50 561 – 661 

50 - 60 661 – 756 

60 – 70 756 – 847 

70 - 80 847 – 934 

 
 

Wartości w tabeli są podane w celach orientacyjnych. Zalecaną porcję trzeba dostosować do indywidualnych 
potrzeb psa w zależności od jego rasy, wieku, kondycji organizmu, poziomu aktywności, uwzględniając także porę 
roku. Pamiętaj, aby Twój pies miał stały dostęp do świeżej wody do picia.  
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.  
Wykorzystać przed/ Numer referencyjny partii/ Numer zatwierdzenia zakładu producenta: patrz nadruk na 
opakowaniu. 
Wyprodukowano w UE. Wyprodukowano dla: De Heus  
Masa netto: 10 kg  
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Pełnoporcjowa karma z wołowiną dla dorosłych i aktywnych psów 
 

Proponowane claimy – obietnice marki: 
■ Zwiększona zawartość białka i tłuszczu – dostarczająca aktywnym psom niezbędnej energii 
■ Witamina D3 - dla zdrowych kości i zębów 
■ Witamina E - wspierająca odporność 
■ Witamina A - dla zdrowego wzroku  
■ Cynk - dla lśniącej sierści 
■ 100% kompletna i zbilansowana karma 

 

Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (4% wołowiny), produkty pochodzenia roślinnego, oleje 
i tłuszcze, substancje mineralne, drożdże. 
Składniki analityczne: białko surowe 27%, zawartość tłuszczu 12%, popiół surowy 10%, włókno surowe 3,5%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/1 kg: witamina A 12000 j.m., witamina D3 1200 j.m., witamina E 120 mg, miedź 
(jako siarczan miedzi, pentahydrat) 15 mg, żelazo (jako siarczan żelazawy, monohydrat) 150 mg, jod (jako 
bezwodny jodan wapnia) 3 mg, cynk (jako siarczan cynku, monohydrat) 165 mg, mangan (jako tlenek 
manganawy) 9,75 mg, selen (jako selenin sodu) 0,23 mg. Dodatki technologiczne: zawiera przeciwutleniacze  
i konserwanty.  
 

Sposób karmienia: Karma może być podawana na sucho lub z dodatkiem wody/bulionu.  
Należy ją wprowadzać stopniowo w ciągu kilku dni, dlatego zalecamy rozpoczęcie jej podawania od mniejszych 
porcji. Niektóre psy potrzebują więcej czasu, aby przyzwyczaić się do suchej karmy. 
 

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (gram)  
 

 

Wartości w tabeli są podane w celach 
orientacyjnych. Zalecaną porcję trzeba 
dostosować do indywidualnych potrzeb psa 
w zależności od jego rasy, wieku, kondycji 
organizmu, poziomu aktywności, 
uwzględniając także porę roku. Pamiętaj, aby 
Twój pies miał stały dostęp do świeżej wody 
do picia. 
Przechowywanie: Przechowywać w suchym  
i chłodnym miejscu. 
Wykorzystać przed/ Numer referencyjny 
partii/ Numer zatwierdzenia zakładu 
producenta: patrz nadruk na opakowaniu. 
Wyprodukowano w UE. Wyprodukowano 
dla: De Heus 
Masa netto: 10 kg 
 

1 - 3 28 - 63 

3 - 5 63 - 91 

5 - 10 91 - 152 

10 - 15 152 - 204 

15 - 20 204 - 252 

20 - 25 252 - 297 

25 - 30 297 - 339 

30 - 35 339 - 380 

35 - 40 380 - 419 

40 - 45 419 - 457 

45 - 50 457 - 494 

50 - 55 494 - 530 

55 - 60 530 - 565 

60 - 65 565 - 599 

65 - 70 599 - 632 

70 - 75 632 - 665 

75 - 80 665 - 697 
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