
SPECIAL
korkeaenerginen täysravinto aktiivisille koirille

Käyttöohje: SPECIAL voidaan tarjota sekoitettuna 
lämpimään / haaleaan veteen tai kuivana, jolloin on 
huolehdittava koiran riittävästä veden saannista.
Annostelu riippuu mm. koiran aktiivisuudesta, kun-
nosta, iästä ja rodusta. 
Seuraavat suositukset ovat ohjeellisia.

koiranpaino             SPECIAL kuivamuonaa
  10 kg noin 180 g
  20 kg noin 300 g
  30 kg noin 350 g
  40 kg noin 450 g
  50 kg noin 600 g

Ruokaan ei tule lisätä vitamiineja tai mineraaleja, 
(esim. kalsiumia), koska se täyttää koirien koko-
naistarpeen. 
Koska SPECIAL ei sisällä säilöntäaineita on hyvin 
tärkeää, että se säilytetään kuivassa eikä liian läm-
pimässä tilassa. 

Säilyvyys 12 kuukautta valmistuspäivästä, joka on 
merkitty pakkaukseen.

Ravintosisältö
raakavalkuainen 19 %
raakarasva 15 %
kuitu 3,5 %
tuhka 7,5 %
kosteus  7 %
NFE (hiilihydraatit) 48 %

Kokonaisenergia 1950 KJ (466 kcal ) /100 g

Valmistusaineet: Kananpojanliha, kananpoika- 
lihajauho, merikala, merikalaöljy, eläinrasva, kas-
viöljy, verijauho, vehnä, maissi, maissikluteeni,  
vihannekset, kasvikuitu, vehnälese, sokerijuures, 
mineraalit, vitamiinit.

Vitamiinisisältö
A -vitamiini 12000 ky / kg
D3 -vitamiini 1200 ky / kg
E -vitamiini 100 mg / kg
B1 -vitamiini (tiamiini) 8 mg / kg
B2 -vitamiini (riboflamiini) 6 mg / kg
B6 -vitamiini (pyridoksiini) 5 mg / kg
B12 -vitamiini (cobalamiini) 0,03 mg / kg 
B3 (D-pantoteenihappo) 15 mg / kg 
Niasiini  20 mg / kg
Foolihappo 1,0 mg / kg
Biotiini (H) 0,6 mg / kg

Kalsium 1,2 %
Fosfori 1,0 %
Kupari 10 mg / kg
Koboltti 1 mg / kg
Sinkki 200 mg / kg
Mangaani 10 mg / kg
Rauta 150 mg / kg
Jodi 2 mg / kg
Seleeni 0,4 mg / kg
Magnesium 0,15 %
Natrium 0,3 %
Kalium 0,5 %

Ei sisällä säilöntä, väri- tai aromiaineita.

SPECIAL on korkeaenerginen täysravinto aktiivisille koirille, joiden energiantarve on 
lisääntynyt. Ihanan rapeat SPECIAL raksut on valmistettu ensiluokkaisista, korkean 
biologisen arvon omaavista raaka-aineista. Valmistuksessa käytetyn erikoisöljy - 
se oksen sisältämät Omega 3 ja Omega 6 rasvahapot ovat koirille erityisen tärkeitä  
ja antavat niille säihkyvän kiiltävän turkin sekä estävät ihon kuivumista. Extruuderi-
kypsennys varmistaa ruuan erinomaisen sulavuuden ja hyväksikäytön.
Runsaan energiapitoisuuden ansiosta SPECIAL sopii myös käyttö- ja kilpakoirille.
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TUOTE ON TAKUUVAPAA 
VÄRI-, AROMI- JA  
SÄILÖNTÄ-AINEISTA  
SEKÄ SOIJAVALKUAISESTA,  
NAUDANLIHASTA JA -TALISTA

Valmistaja: Skytten´s Hundefoder, Danmark
Tanskan johtava koiranruokien valmistaja

Maahantuonti ja myynti:

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

Yippee kennel


