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DR. JOHN PUPPY 
Tasapainoinen täysravinto 4 vk - 12 kk ikäisille pennuille. Sopii myös imettäville nartuille. 
Sisältää terveellisiä omega-3  ja omega-6 rasvahappoja kala- ja pellavaöljystä ihon, turkin ja 
nivelten hyvinvoinnille. Optimoitu määrä proteiinia ja kivennäisiä pennun kehitykselle. 
 
RAVINTOAINEET:  
Raakavalkuainen  27 % 
Raakaöljyt ja -rasvat  15 % 
Raakakuitu  2,5 % 
Hehkutusjäännös  7,5 % 
Kalsium  1,36 % 
Fosfori  0,99 % 
VITAMIINIT JA HIVENAINEET: 
A-vitamiini  12 000 ky/kg 
D3-vitamiini  1 200 ky/kg 
E-vitamiini  110 mg/kg 
Kupari  40 mg/kg 
Rauta 267 mg/kg 
Jodi 2,35 mg/kg 
Mangaani 145 mg/kg 
Sinkki (sinkkisulfaatti monohydraatti) 377 mg/kg 
Sinkki (sinkkikelaatti aminohappohydraatti) 90 mg/kg 
Seleeni 4,45 mg/kg 
Antioksidantit 
 
KOOSTUMUS:  
Vilja (vehnää), lihajauho ja eläinperäiset tuotteet (kanaa väh. 22 %, nautaa ja porsasta), öljyt ja rasvat  
(väh. 1,25 % kalaöljyä), kasvikset, kivennäiset, pellavansiemen. 
 
RUOKINTA-SUOSITUS:  
Koiran paino aikuisena kg 2 – 4 kk iässä 4 – 6 kk iässä 6 – 8 kk iässä g/pv 
alle 10 200 - 250 250 - 275 275 - 200 
10 - 25 310 - 375 375 - 420 420 - 410 
25 - 45 460 - 610 610 - 700 700 - 680 
yli 45 675 - 840 840 - 1000 1000 - 760 
 
Ruokintaohjeet: 
Vieroituksen aikana suosittelemme Dr. John Puppy ruokittavaksi puurona (liota 1 osa Dr. John Puppya 3 

osaan lämmintä vettä ja sekoita puuroksi). Tarjoa pieninä annoksina 4-6 kertaa päivässä. Kun pentu syö 

astian tyhjäksi, lisää annosta asteittain, kunnes pentu on vieroitettu. Vieroituksen jälkeen noudata säkkiin 

painettuja käyttösuosituksia (jaa päiväannos 3-4 ateriaan). Tarjoile joko kuivana tai vedellä kostutettuna. 

Voit siirtyä vähitellen junior ruokaan n. 4-5 kk:n iässä (suosittelemme Dr. John Titanium ruokaa). Imettäville 

nartuille lisätään +25%/pentu, nartun omasta ruokintasuosituksesta On suositeltavaa, että koira totutetaan 

uuteen ruokaan muutaman päivän aikana niin, että uusi ruoka on kokonaan korvannut vanhan. Otathan 

annostuksessa huomioon myös koirallesi annettujen herkkujen määrän. Huolehdi, että koirallasi on aina 

raikasta vettä saatavilla.  

4608 kcal/kg 

Pakkauskoko: 10 kg 
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