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MINI ADULT JAGNIĘCINA, RYŻ I ZIEMNIAKI 2,5KG – SPECIALITY LINE 

Karma Monge Mini Adult jagnięcina, ryż i ziemniaki to kompletny pokarm dla dorosłych psów małych ras. 

Gwarancja dobrego samopoczucia Twojego psa dzięki bardzo wysokiej jakości składników odżywczych. 

Głównym składnikiem karmy jest jagnięcina. Karma wzbogacona jest o XOS (ksylooligosacharydy), naturalne 

prebiotyki, które utrzymują jelita Twojego psa w zdrowej kondycji. Ekstrakt z karczocha, jeżówki, oregano i 

czosnek stymulują układ odpornościowy psa i chronią jego wątrobę. 

BEZSOJOWA FORMUŁA - KOMPLETNY POKARM DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS 

Skład: jagnięcina (świeża 10%, odwodniona 30%), ryż, koncentrat białkowy z ziemniaków, 

kukurydza, pulpa buraczana, drożdże browarnicze (źródło MOS [mannanooligosacharydów] 

i witaminy B12), hydrolizowane białko zwierzęce, tłuszcz zwierzęcy (olej z kurczaka o 

zawartości tłuszczu 99,5%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), hydrolizowana 

chrząstka (źródło siarczanu chondroityny), hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), 

metylosulfonylometan, XOS (ksylooligosacharydy 3g/kg), hydrolizowane drożdże (źródło 

mannanooligosacharydów, yucca schidigera, spirulina, korzeń jeżówki, oregano, czosnek 

suszony w proszku. 

Skład analityczny: białko surowe 27,00%, oleje i tłuszcze surowe 14,00%, włókno surowe 

2,50%, popiół surowy 6,50%, wapń 1,70%, fosfor 1,10%, kwasy tłuszczowe Omega 6 3,50%, 

kwasy tłuszczowe Omega 3 0,50%. Energia metaboliczna 4,020 kcal/kg. 

Dodatki odżywcze: witamina A 24,000 IU, witamina D3 1,700 IU, witamina E 190mg, 

witamina B1 12mg, witamina B2 15mg, witamina B6 7mg, witamina B12 150mg, biotyna 

20mg, niacyna 30mg, witamina C 200mg, kwas pantotenowy 18mg, kwas foliowy 1,70mg, 

chlorek choliny 2,500mg, inozytol 3,60mg, siarczan manganu jednowodny 32mg , tlenek 

cynku (E6) 150mg, pięciowodny siarczan miedzi (E4) 13mg, siarczan żelaza jednowodny (E1) 

110mg, selenin sodu (E8) 0,20mg, jodan wapnia (E2) 1,80mg, L-karnityna 100mg, DL-

metionina technicznie czysta 1,60mg. 

Dodatki technologiczne/kg: naturalna mieszanka tokoferoli i wyciągu z rozmarynu 

lekarskiego (rosmarinus officinalis). 

Dodatki organoleptyczne/kg: naturalny ekstrakt z kasztanowca 20mg, ekstrakt z karczocha 

300mg. 

 

Instrukcja podawania: Produkt może być podawany suchy lub zwilżony wodą. Dawkowanie karmy może się różnić w zależności 

od indywidualnych potrzeb psa. Pamiętaj, aby pies miał zawsze dostęp do świeżej wody. Przechowywać w chłodnym i suchym 

miejscu. 

 

Wyprodukowane przez Monge&C S.p.A.- via Savigliano, 31-12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
Monge Polska info@mongepolska.pl   

Waga psa (kg) 2 3 5 8 10 12 
Sugerowana porcja (g/dzień)       
Pies żyjący w mieszkaniu 45 61 90 128 151 173 
Pies wychodzący 55 75 110 156 185 212 
 Pies aktywny 67 91 133 189 224 257 
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