junior

Arion Friends Junior é um alimento completo para cachorros.
Foi concebido para alcançar um desenvolvimento harmonioso
dos cachorros até aos 12 ou 18 meses de vida, dependendo do
tamanho adulto da raça.
As raças grandes e gigantes terminam o seu desenvolvimento
mais tarde, tendo por isso de continuar a consumir este produto até atingirem o seu tamanho deﬁnitivo.
Incorpora níveis elevados de proteínas de qualidade, tais
como carne de frango, hemoglobina e peixe, para promover
um crescimento vigoroso do cachorro.
A incorporação de condroprotetores e L-carnitina garante um
crescimento equilibrado e a proteção das articulações.
COMPOSIÇÃO
Ingredientes: carne desidratada de bovinos e suínos, cevada
integral, trigo integral, carne desidratada de frango, gordura
de aves, hemoglobina, arroz, polpa de beterraba, peixe
desidratado, proteína hidrolisada de aves, lecitina, FOS,
glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina.

CONSTITUINTES ANALÍTICOS (kg)
Proteína bruta

30%

Gordura bruta

14%

Cinza bruta

7%

Fibra bruta

3%

Cálcio

1,8%

Fósforo

1,5%

L-carnitina

100 mg

Sulfato de condroitina

170 mg

Glucosamina

ADITIVOS NUTRICIONAIS (kg)

Vitamina A

3 900 mg

Taurina

1 100 mg

28 800 UI

Vitamina D3

1 980 UI

Vitamina E

225 mg

Fe (Carbonato de ferro)

70 mg

Fe (Quelato de ferro de aminoácidos hidratado)

28 mg

I (Iodeto de potásio)

1,5 mg

Cu (Sulfato de cobre penta-hidratado)

5,1 mg

Cu (Quelato de cobre de aminoácidos hidratado)

3,9 mg

Mn (Óxido de manganês)

240 mg

Ácidos gordos ómega 3 totais

Quantidade diária recomendada

46,5 mg

Mn (Quelato de manganês de aminoácidos hidratado)

7,5 mg

Zn (Quelato de zinco de aminoácidos hidratado)

15 mg

Zn (Óxido de zinco)

65 mg

Se (Selenito de sódio)

0,1 mg

Peso adulto

<2m

3-5m

6-8m

8 - 12m

2 - 5 kg
5 - 10 kg
10 - 15 kg
15 - 25 kg
25 - 35 kg
+ 35 kg

75 - 130 g
130 - 185 g
185 - 245 g
245 - 355 g
355 - 400 g
400 - 490 g

85 - 145 g
145 - 235 g
235 - 295 g
295 - 430 g
430 - 560 g
560 - 840 g

75 - 130 g
130 - 240 g
240 - 320 g
320 - 480 g
480 - 605 g
605 - 910 g

238 - 285 g
285 - 445 g
445 - 615 g
615 - 900 g

A embalagem de Arion Friends Junior é monomaterial, ou seja, é produzida a partir de um único material. Isto signiﬁca que é totalmente reciclável e pode ser reinserida na cadeia de abastecimento.

