
 

Pełnowartościowa, karma przeznaczona dla dorosłych psów 

wszystkich ras w wieku powyżej 7 roku życia. 

CHARAKTERYSTYKA 
KARMY 

Delimill SENIOR jest kompletną, w pełni zbilansowaną karmą dla psów starszych wszystkich ras, w wieku 
powyżej 7-ego roku życia. Pełnowartościowa i zrównoważona dieta zapewnia absolutną odpowiedź  
na wszystkie specyficzne potrzeby żywieniowe psa starszego. Zawiera komplet niezbędnych składników 
odżywczych, optymalizujących utrzymanie zwierzęcia w idealnym zdrowiu i kondycji. Odpowiedni skład witamin 
i mikroelementów wspomaga procesy metaboliczne, coraz mniej dynamicznie zachodzące w organizmie psów 
starszych. Dzięki optymalnemu bilansowi minerałów (szczególnie kompozycji: magnez, fosfor, wapń́), karma 
dynamicznie wspiera funkcjonowanie, stan zdrowia i kondycję kośćca, stawów i masy mięśniowej. Oryginalna 
receptura, najwyższej jakości składniki, najbardziej zaawansowana technologia produkcji, zapewniają diecie 
wysoki standard smakowitości, strawności, przyswajalności i energetyczności. 

SKŁAD 
Drób (świeży min 51%), kukurydza, gluten kukurydziany, tłuszcz drobiowy, pulpa buraka cukrowego, 
ekstrudowane siemię lniane, drożdże piwne, lignoceluloza, sól, wodorosty, mannanoligosacharydy (0,2% MOS). 

SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE 

Wilgotność 9,00%, Białko surowe 24,50%, Tłuszcz 10,0%, Włókno surowe 2,80%, Popiół surowy 6,30%, Wapń 
1,10%, Fosfor 0,55%, Potas 0,60%, Sód 0,30%, Magnez 0,11%, Kwas tłuszczowy Omega-6 2,50%, Kwas 
tłuszczowy Omega-3 0,50% 

SUPLEMENTY 
ŻYWIIENIOWE ILOŚĆ 
NA 1KG 

Witamina A 18.000UI, Witamina D3 1.800 UI, Witamina E 130mg, Witamina C 75mg, Witamina B1 10mg, 
Witamina B2 35mg, Kwas nikotynowy 170mg, Kwas pantotenowy 80mg, Witamina B6 20mg, Witamina B12 
170mcg, Biotyna 950 mcg, Kwas foliowy 5mg, Cholina 1300 mg, DL-Metionina 330mg, L-karnityna 125mg, Żelazo 
75mg, Miedź 15mg, Magnez 25mg, Cynk 250mg, Jod 2.15mg, Selen 250mcg, Antyoksydanty 

DAWKOWANIE 
Tabela racjonowania pożywienia znajduje się z tyłu opakowania w górnej jego części. Określa ona wielkość 
dziennego dawkowania karmy, w odniesieniu do aktualnej wagi i poziomu aktywności zwierzęcia. Stanowi  
ona wzorzec dziennej porcji żywieniowej, zapobiegając tym samym niedowadze lub nadwadze. 

TABELA 
DAWKOWANIA 

Waga psa  
Poziom aktywności 

Waga psa 
Poziom aktywności 

Umiarkowany Wysoki Umiarkowany Wysoki 

5 kg 90 g 100 g 35 kg 370 g 400 g 

10 kg 140 g 160 g 40 kg 400 g 450 g 

15 kg 200 g 220 g 45 kg 440 g 480 g 

20 kg 240 g 270 g 50 kg 480 g 530 g 

25 kg 290 g 320 g 60 kg 540 g 600 g 

30 kg 320 g 360 g 70 kg 610 g 680 g 
 

ENERGIA 
METABOLICZNA 

(FEDIAF 2011) : 3 776 kcal ME/kg 

 

SUPLEMENTY ŻYWIENIOWE 

DEFENCES + 
kompozycja witamin A, D3, E i C, a także selenu i cynku, 
wzmacniająca i stymulująca układ odpornościowy 

CHONDROITINE + 
aplikacja naturalnej chondroityny wspomaga rozwój i utrzymanie 
odpowiedniej elastyczności tkanki chrzestnej stawów i kośćca 

DIGESTION + 

kompozycja probiotyków, mannanoligosacharydów (MOS)  
i ekstraktów roślinnych dla wzbogacenia flory bakteryjnej  
i pobudzenia enzymów trawiennych układu pokarmowego 
zwierzęcia 

SKIN & COAT + 
NNKT optymalizują pracę układu trawiennego, wzmagają  
pamięć i koncentrację a także perfekcyjnie odżywiają skórę 
i sierść zwierzęcia 
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