
 
 
Sausas pašaras suaugusiems šunims su riebia žuvimi  

 

Pilnavertis subalansuotas pašaras visų veislių suaugusiems šunims: 

Šio pašaro sudėtyje yra natūralūs ingredientai būdingi Viduržemio jūros regionui (alyvuogių aliejus, 

kviečiai, pomidorai, ankštiniai augalai). Pašare esantys aukštos kokybės gyvulinės kilmės baltymai (riebi 

žuvis, vištiena) ir augalinės kilmės baltymai (ankštiniai augalai) skatina virškinimą, pašarinių medžiagų 

įsisavinimą ir žarnyno sveikatingumą. Alyvuogių aliejus reguliuoja riebiųjų rūgščių Omega 3 ir Omega 6 

atitinkamą santykį, skatinantį gyvūno odos ir kailio sveiką būklę. Pomidorai užtikrina antioksidantų 

absorbciją ir stiprinama imuninė sistemą.    

Analitinė sudėtis: 
Žalių baltymų  25,5 % 

Aliejų ir žalių riebalų  13,5 % 

Žalios ląstelienos 2,0 % 

Žalių pelenų 6,5 % 

Omega-3 0,6 % 

Omega-6 1,8 % 

 

Sudėtis: 
dehidratuota vištiena (20%), kietieji kviečiai (18%), ryžiai, kukurūzai, dehidratuota riebi žuvis (10%), 

vištienos riebalai (6,50%), ankštiniai augalai (mažosios pupelės vicia faba minor 2%), džiovintas runkelių 

minkštimas,  kukurūzų glitimas, saldžiųjų kaštonų ekstraktas, alyvuogių aliejus (1%), mineralai, natrio 

chloridas, dehidratuoti pomidorai (0,2%), valgomojo kaštainio ekstraktas. 

 

Pašariniai pridai: 
vitamino A (E672) 13.000,00 TV; vitamino D3 (E671) 730,00 TV; vitamino E (all-rac-alfa tokoferolio 

acetato) (3a700) 80,00 mg; vitamino B1 (tiamino hidrochlorido) (3a820) 2,61 mg; vitamino B2 (riboflavino) 

4,17 mg; niacino amido (3a315) 39,08 mg; kalcio-D-pantotenato (3a842) 10,42 mg; vitamino B6 

(piridoksino hidrochlorido) (3a831) 3,13 mg; folinės rūgšties  (3a316) 1,18 mg; vitamino B12 

(cianokobalamino) 0,08 mg; biotino (3a880) 0,21 mg; vitamino K3 (3a710) 2,08 mg; cholino chlorido 

(3a890) 570,00 mg; kalio jodido (jodo 1,05 mg) (3b201) 1,37 mg; E1 geležies karbonato (geležies 65,00 mg) 

134,85 mg; E4 vario sulfato penhidrato (vario 9,14 mg) 35,84 mg; E5 mangano oksido  (mangano 18,21 mg) 

23,53 mg; E6 cinko oksido (cinko 51,89 mg) 64,62 mg; E8 natrio selenito (seleno 0,11 mg) 0,23 mg; lizino 

(technologiškai gryno L-lizino monohidrochlorido) (3.2.3.) 420,00 mg. 

Technologiniai priedai: 
antioksidantai 

 

PRIVALUMAI 

Aukštos kokybės taurūs vištienos baltymai 

Viduržemio regiono visi dietos privalumai 

 

 

 

 

 

 



ŠĖRIMO NORMOS 

 

Šuns dydis Miniatiūrinis Mažas Vidutinis Didelis Gigant

as 

Šuns svoris 

(kg) 

1-2      2-5 5-10 10-15      15-25 25-35     35-45 45-90 

1-2 metų 

amžiaus (g/d.) 

30-60     60-

110 

110-190 190-250     250-

370 

370-480    480-

580 

580-

980 

3-7 metų 

amžiaus (g/d.) 

30-50    50-

100 

100-170 170-230     230-

330 

330-420    420-

510 

510-

860 

7+ metų 

amžiaus (g/d.) 

30-50    50-90 90-160 160-220     220-

320 

320-410   410-

490 

490-

820 

 

Pakuotės dydis: 3 kg, 15 kg. 

 

Gamintojas: Meridiana Agri s.rl., Italija.      

 

Tiekėjas: UAB "PARTNERVETAS“ V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m. Tel.: 8 5 2034 257                  

Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus įregistravimo  Nr.: r LT KPT 250840 

 

 

 

 


