
KARMA DLA PSÓW RAS MAŁYCH I ŚREDNICH
aktywny towarzysz w stajni / ujeżdżalni / na zawodach

MASA NETTO: 2,4KG

JACK
Omega 3 i 6 Yarrowia lipolytica Witaminy A, D3, E L-karnityna



Karma JACK – mieszanka paszowa pełnoporcjowa opracowana specjalnie z myślą o potrzebach żywienio-
wych dorosłych psów rasy Jack Russell Terrier, także jako aktywnych psów towarzyszących hodowli i 
użytkowaniu koni. 

Specjalna formuła zawierająca unikalny szczep A-101 prebiotycznych, tłuszczowych drożdży Yarrowia 
lipolytica stabilizujący naturalną florę jelitową, sprzyjająca sile i witalności rasy, zdrowej skórze i lśniącej 
sierści, utrzymaniu prawidłowej masy ciała, w tym masy mięśniowej, a także wspierająca procesy trawienne 
oraz prawidłową przemianę materii. 

Receptura pokrywa wymagania dorosłych psów, w tym rasy Jack Russell Terrier w obszarze dziennego 
zapotrzebowania energetycznego i mineralno-witaminowego.

Ochrona i wsparcie
• układu odpornościowego – przeciwutleniacze - witamina A, E, C oraz mannany i betaglukany drożdżowe
• skóry i sierści – kwasy Omega 3 i Omega 6 oraz witaminy i mikroelementy
• układu kostno – szkieletowego oraz układu mięśniowego - wysokowartościowe białko oraz wapń,   
 witamina D3 i pierwiastki śladowe
• układu pokarmowego – prebiotyczny szczep drożdży Yarrowia lipolytica oraz L-karnityna

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SUROWCÓW | WYJĄTKOWA SMAKOWITOŚĆ | IDEALNA CHRUPKOŚĆ | HIGIENA I ZDROWIE ZĘBÓW

SKŁAD:
Zboża (w tym kukurydza), mięso i składniki pochodzenia 
zwierzęcego 34% (w tym suszony drób), składniki 
pochodzenia roślinnego (w tym pulpa buraczana), oleje i 
tłuszcze (w tym olej z łososia), L-karnityna 

DODATKI W KG:
Witaminy i prowitaminy (3a): 
witamina A (3a672a) 14.000IU, witamina D3 (3a671) 
1.000IU, witamina E (3a700) 100mg

Minerały: 
żelazo (3b103)(siarczan żelaza II) 100mg, cynk 
(3b605)(siarczan cynku jednowodny) 125mg, miedź 
(3b405)(siarczan miedzi II) 10mg, mangan (3b502)(tlenek 
manganu II) 5mg, jod (3b201)(jodek potasu) 0,2mg

Dodatki technologiczne: antyoksydanty
Dodatki zootechniczne: drożdże Yarrowia lipolytica źródło 
białka o wysokiej wartości biologicznej 
z pełnym profilem aminokwasowym, witamin 
z grupy B, makro- i mikroelementów oraz substancji 
biologicznie czynnych

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe 24%
Oleje i tłuszcz surowy  15%
Włókno surowe  3,5%
Popiół surowy  8,5%
Wilgotność  9%
Energia metaboliczna  3.600kcal
Wapń  2,2%
Fosfor  1,4%
Omega 3  0,2%
Omega 6  1,6%

PRZEZNACZENIE:
Pełnoporcjowa karma dla psów ras małych i średnich 
powyżej 12 miesiąca życia

ZALECENIA ŻYWIENIOWE: 
Stosować wg zaleceń w tabeli (dzienne zapotrzebowanie [g]):

Masa ciała  AKTYWNOŚĆ średnia  AKTYWNOSĆ wysoka

Do 6 kg  100 - 130   120-150 

Powyżej 6 kg  130 +  150 +

Dzienną porcję zalecamy podzielić na kilka posiłków. 
Zależy ona od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności 
i pory roku. Przyzwyczajając psa do karmy JACK, przez 
pierwsze 5 –10 dni należy podawać jej mniejsze ilości 
zmieszane z dotychczasową karmą, stopniowo 
zwiększając udział karmy JACK w porcji.
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MASA NETTO 2,4KG 

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem Yarrowia Lipolytica 


