ARKTIS 34/30
Special sleddog food

korkeaenerginen erikoissekoitus raskaasti
työskenteleville reki-, kilpa-, metsästys- ja käyttökoirille
ARKTIS täysravinto on kehitetty kovassa rasituksessa oleville koirille. Extruuderi
kypsennetty ARKTIS on valmistettu ensiluokkaisista, korkean biologisenarvon omaa
vista raaka-aineista, joilla on erinomainen sulavuus. ARKTIS hyödynnetään maksi
maalisesti ja se lisää koiran kestävyyttä. Erikoisöljyseoksen sisältämät Omega 3 ja
Omega 6 rasvahappot ovat erityisen tärkeitä ja antavat koirille lisäenergiaa sekä säih
kyvän kiiltävän turkin. Ruokaan on lisätty myös lesitiiniä ja C-vitamiinia, joka parantavat
vastustuskykyä sekä ehkäisevät stressiä. Korkea energia- ja 95 % kuiva-ainepitoisuus
tekevät A
 RKTISen käytön edulliseksi.

Säilyvyys 12 kuukautta valmistuspäivästä, joka on
merkitty pakkaukseen.
Ravintosisältö
raakavalkuainen
raakarasva
kuitu
tuhka
kosteus
NFE (hiilihydraatit)

34 %
30 %
1,5 %
7%
5%
22,5 %

Vitamiinisisältö
A -vitamiini
D3 -vitamiini
E -vitamiini
C -vitamiini (askorpiinihappo)
B1 -vitamiini (tiamiini)
B2 -vitamiini (riboflamiini)
B6 -vitamiini (pyridoksiini)
B12 -vitamiini (cobalamiini)
B3 (D-pantoteenihappo)
Niasiini
Foolihappo
Biotiini (H)
Koliini

15000 ky / kg
1500 ky / kg
250 mg / kg
100 mg / kg
8,0 mg / kg
6,0 mg / kg
5,0 mg / kg
0,03 mg / kg
15,0 mg / kg
20,0 mg / kg
1,0 mg / kg
0,6 mg / kg
1200 mg / kg

Valmistusaineet: Kananpojanliha, kananpoikalihajauho, vehnä, maissikluteeni, eläinrasva, kananrasva, kasviöljy, merikala, merikalaöljy, verijauho,
vihannekset, hiiva, lesitiini, kuivattu kananmuna,
mineraalit ja vitamiinit

Kalsium
Fosfori
Kupari
Koboltti
Sinkki
Mangaani
Rauta
Jodi
Seleeni
Magnesium
Natrium
Kalium
Kloridi

ARKTIS ei sisällä soijavalkuaista

Ei sisällä säilöntä, väri- tai aromiaineita

Kokonaisenergia
Muuntokelpoinen

2408 KJ (575 kcal ) / 100 g
1830 KJ (437 kcal ) / 100 g

TUOTE ON TAKUUVAPAA
VÄRI-, AROMI- JA
SÄILÖNTÄ-AINEISTA
SEKÄ SOIJAVALKUAISESTA,
NAUDANLIHASTA JA -TALISTA
Valmistaja: Skytten´s Hundefoder, Danmark
Tanskan johtava koiranruokien valmistaja

1,5 %
1,0 %
10 mg / kg
1 mg / kg
200 mg / kg
10 mg / kg
150 mg / kg
2 mg / kg
0,4 mg / kg
0,1 %
0,3 %
0,4 %
0,6 %

Maahantuonti ja myynti:

Yippee kennel
Römpelinmäentie 25, 51520 HIIROLA
puh
( 015 ) 173 006
gsm
040 590 1027
e-mail
yippee @ saunalahti.fi

102010

Käyttöohje: ARKTIS suositellaan annettavaksi
liotettuna lämpimään/haaleaan veteen (n. 6 tuntia).
ARKTIS voidaan antaa myös kuivana, jolloin on tärkeää huolehtia koiran riittävästä veden saannista.
Annostelu on noin 10 - 13 g  / koiran painokilo riip
puen koiran aktiivisuudesta ja rasituksesta.
Koska ARKTIS ei sisällä säilöntäaineita on erittäin tärkeää, että se säilytetään kuivassa eikä
liian lämpimässä tilassa.

