
...laimingam šuniui!
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Mityba pagal sistemą
Mes nuolatos siekiame, kad šunys būtų sveiki, bei 
gautų maistą, atitinkantį jų fiziologinius poreikius.

Visi mūsų produktai yra sukurti remiantis naujausiais 
mitybos mokslo tyrimais.

MONTANUS produktuose yra visų nepakeičiamų 
maistinių medžiagų, reikalingų Jūsų šuniui. Maistas, dėl 
kruopščiai atrinktų žaliavų, užtikrina optimalius mitybos 
poreikius.

Aukščiausią nuolatinę mūsų gaminių kokybę garantuoja 
nešališka kokybės kontrolės sistema bei tarptautinis 
pripažinimas.

Šėrimo tyrimai užtikrintai parodė, kad MONTANUS 
šunų maistas noriai ėdamas visų veislių bei dydžių šunų 
ir yra puikiai virškinamas.

Todėl šerdami MONTANUS maistą, prisidedate prie 
Jūsų šuns sveikatingumo. Tai Jums garantuoja 60 metų 
BERGOPHOR, kaip gyvūnų mitybos specialisto, patiki-
ma reputacija.



...laimingam šuniui!
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MONTANUS garantuoja...
• jokių dirbtinių dažiklių, kvapiklių ir konservantų;
• nėra sintetinių antioksidantų;
• nuolatinė kokybės kontrolė;
• ypač geras sudėtinių dalių virškinamumas;
• šviežiai perdirbta mėsa;
• kokybiškos žaliavos iš patikimų tiekėjų;
• be žemesnės kokybės baltymų (pvz. soja);
• be genetiškai modifikuotų organizmų (be GMO) 

MONTANUS yra visavertis maistas.
MONTANUS maisto sudėtis yra kruopščiai subalansuota: 
Jūsų augintinis bus tinkamai aprūpintas energija, didelės 
vertės baltymais, maistinėmis medžiagomis, mineralais ir 
vitaminais.

Šėrimo patarimas Nr. 1: Duokite Jūsų šuniui šiek tiek 
laiko priprasti prie naujo maisto.
Mitybos specialistai visada rekomenduoja keisti pašarą 
palaipsniui. Šuns virškinamasis traktas turi prisitaikyti prie 
naujo pašaro. Taip darydami, išvengsite Jūsų brangiausiojo 
augintinio virškinimo sutrikimų. Suaugusiam šuniui užtenka 
vieno – dviejų davinių per dieną. Šuo turi būti šeriamas tuo 
pačiu laiku.

Šėrimo patarimas Nr.2: Kad būtų sveikas, Jūsų šuniui 
reikia pakankamo kiekio šviežio geriamo vandens.
Kaip priešprieša drėgnam pašarui, turinčiam 80 % 
drėgmės, sauso maisto drėgnumas yra tik 10 %.
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Kruopščiai parinktos žaliavos idealiai Jūsų  
šuns mitybai

Paukštiena:  
Skani, aukštos mitybinės vertės paukštiena.  
Kilmės šalis Vokietija.

Mėsos miltai:
Gerai virškinami gyvuliniai baltymai yra  
natūralus maistinių medžiagų šaltinis.  
Sudėtyje yra vertingų amino ir nepakeičiamųjų riebiųjų 
rūgščių. Švelnus gamybos procesas garantuoja aukštą 
kokybę.

Žuvis/žuvų taukai:
Aprūpina omega-3 riebiosiomis rūgštimis, 
kurios yra svarbios odai ir kailiui.

Gyvuliniai riebalai:
Aprūpina energija ir nepakeičiamomis  
riebiosiomis rūgštimis.

Ryžiai/kukurūzai:
Labai lengvai virškinami, angliavandenių  
šaltinis be glitimo.

Miežiai/spelta:
Užtikrina sveiką žarnyno funkcionavimą.

Bulvės:
Aprūpina lengvai pasisavinamais 
angliavandeniais. Be glitimo.

Kvietiniai miltai:
Aprūpina lengvai pasisavinama energija.
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Žirniai:
Aprūpina vertingais vitaminais ir 
antioksidantais. 

Runkelių griežiniai (be cukraus):
Maistinės skaidulos palaiko sveiką 
žarnyno funkciją ir sukuria sotumo  
jausmą.

Mielės (sausos):
Natūralūs vitaminai, palaikantys 
imuninę sistemą.

Sėmenys:
Aprūpina vertingu sėmenų aliejumi, 
kuris sudėtyje turi omega-3 ir omega-6 
riebiųjų rūgščių.

Midijos:
Dėka didelio chondroitino sulfato ir amino 
gliukozės kiekio, palaikoma sąnarinių 
kremzlių struktūra ir funkcionalumas.

Cikorija:
Didelį kiekį inulino turinti ląsteliena 
palaiko sveiką virškinamumą ir gerą 
žarnyno funkcionalumą.

...laimingam šuniui!
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sensitive
Ente & Reis
MONTANUS sensitive Ente & Reis (antis ir ryžiai) yra 
super premium klasės visavertis nealergizuojantis, 
natūralus maistas su puikiai virškinama antiena ir ryžiais, 
neturinčiais glitimo.

Ypač tinka jautriems šunims.

Šėrimo rekomendacijos:
Šuns svoris (kg) Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

 2,5 - 5,0 50 - 90

  5,0 - 7,5   90 - 125

  7,5 - 10,0 125 - 155

10,0 - 12,5 155 - 180

12,5 - 15,0 180 - 205

15,0 - 17,5 205 - 235

17,5 - 20,0 235 - 255

20,0 - 22,5 255 - 280

22,5 - 25,0 280 - 305

25,0 - 30,0 305 - 350

30,0 - 35,0 350 - 390

35,0 - 40,0 390 - 435

40,0 - 45,0 435 - 475

45,0 - 50,0 475 - 510

50,0 - 60,0 510 - 585

60,0 - 70,0 585 - 660

70,0 - 80,0 660 - 730
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Gerai  subalansuotas gyvybingumo palaikymo 
kompleksas
Optimalus svarbių vitaminų ir mitybinių medžiagų 
kiekis, sklandi medžiagų apykaita dėl puikiai sub-
alansuoto baltymų ir energijos santykio.  
 
Geras virškinamumas
Ypatingai lengvai virškinamas dėka ryžių, kurie aprūpina 
angliavandeniais ir ląsteliena. Patvari tekstūra. 
 
Kompleksas stipriems kaulams
Subalansuotas aprūpinimas kalciu ir fosforu, taip pat 
vitaminu D3, kuris padeda vystytis kaulams.
 
Gero skonio faktorius
Labai skanūs gabaliukai dėka rinktinių žaliavų ir 
švelnaus gamybos proceso.
 
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia blizgesio kailiui ir 
švelnumo odai.

Sudėtis: 
Ryžiai (min. 50 %), antiena (min. 20 %), gyvuliniai riebalai, džiovintų 
runkelių gabalėliai, bulvių miltai, ryžių baltymai, hidrolizuoti baltymai, 
dikalcio fosfatas, celiuliozės skaidulos, natrio chloridas, sausos mielės, 
kalio chloridas.

Pakuotė: 7 kg

Kokybė, saugumas, patikimumas.

...laimingam šuniui!
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sensitive
Lamm & Reis
MONTANUS sensitive Lamm & Reis (ėriena ir ryžiai)  
yra super premium klasės visavertis nealergizuojantis, 
natūralus maistas su puikiai virškinama ėriena ir ryžiais, 
neturinčiais glitimo.

Ypač tinka šunims, jautriems ėdalui.

Šėrimo rekomendacijos:
Šuns svoris (kg) Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

 2,5 - 5,0 50 - 95

  5,0 - 7,5   95 - 125

  7,5 - 10,0 125 - 155

10,0 - 12,5 155 - 185

12,5 - 15,0 185 - 210

15,0 - 17,5 210 - 240

17,5 - 20,0 240 - 265

20,0 - 22,5 265 - 290

22,5 - 25,0 290 - 310

25,0 - 30,0 310 - 355

30,0 - 35,0 355 - 400

35,0 - 40,0 400 - 445

40,0 - 45,0 445 - 485

45,0 - 50,0 485 - 525

50,0 - 60,0 525 - 600

60,0 - 70,0 600 - 675



9

Gerai  subalansuotas gyvybingumo palaikymo 
kompleksas
Optimalus svarbių vitaminų ir mitybinių medžiagų 
kiekis, sklandi medžiagų apykaita dėl puikiai sub-
alansuoto baltymų ir energijos santykio.  
 
Geras virškinamumas
Ypatingai lengvai virškinamas dėka ryžių, kurie aprūpina 
angliavandeniais ir ląsteliena. Patvari tekstūra.
 
Kompleksas stipriems kaulams
Subalansuotas aprūpinimas kalciu ir fosforu, taip pat 
vitaminu D3, kuris padeda vystytis kaulams.
 
Gero skonio faktorius
Labai skanūs gabaliukai dėka rinktinių žaliavų ir 
švelnaus gamybos proceso. 
 
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia blizgesio kailiui ir 
švelnumo odai.

Sudėtis: 
Ryžiai (min. 40 %), ėriena (min. 20 %), kukurūzai, džiovintų runkelių 
gabalėliai, gyvuliniai riebalai, kukurūzų miltai, hidrolizuoti baltymai, 
sausos mielės, kalio chloridas, natrio chloridas.

Pakuotė: 7 kg

...laimingam šuniui!

Kokybė, saugumas, patikimumas.



10

junior
MONTANUS junior yra visavertis nealergizuojantis, 
natūralus gerai virškinamas maistas, tinkantis visų veislių 
jauniems šunims maitinant pirmuosius vienerius jų gyve-
nimo metus.
Subalansuotas baltymų ir riebalų santykis palaiko idealų 
augimą. Be glitimo.
MONTANUS junior gali būti šeriamas sausas arba 
sudrėkintas. Skiriamas maisto kiekis priklauso nuo šunio 
apetito.
Dėl maiste esančio didelio energijos kiekio MONTANUS 
junior tinka šerti šuningas ir žindančias kales.

Šėrimo rekomendacijos:
Amžius Svoris, šuniui suaugus (kg)

Mėnesiai 2,5 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Rekomenduojamas dienos kiekis (g/dieną)

2 50 75 115 155 185 215 240 265 285 320 350 365 375

3 60 95 150 200 245 290 330 370 395 450 500 540 575

4 60 100 165 220 275 320 365 410 450 515 580 640 690

5 60 100 170 225 280 330 380 425 465 545 620 690 760

6 55 100 170 230 285 335 385 430 475 560 640 715 790

7 55 100 165 225 280 335 385 430 475 560 645 725 800

8 55 95 165 225 280 330 380 430 475 565 645 725 800

9 55 95 165 225 275 330 380 425 475 560 645 725 800

10 55 95 165 220 275 325 375 425 470 560 645 725 800

11 55 95 160 220 270 325 370 420 470 560 640 720 795

12 55 95 160 220 270 320 370 420 465 555 640 720 795

- su paukštiena -
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Nuo 2 iki 12 mėnesio 
Šunyčiams ir jauniems šunims

Padedantis idealiai formuotis raumenims
Šviežia paukštiena yra vertingas gyvulinių baltymų 
šaltinis, padedantis formuotis raumenims.

Stiprūs kaulai
Subalansuoti kalcio, fosforo ir vitamino D3 kiekiai 
stiprina kaulus jiems formuojantis. Specialus midijų 
ekstraktas stiprina kaulus ir sąnarius, gerina jų 
funkcionavimą.  

Stiprūs dantys
Lengvai pasisavinami kalcis, fosforas ir vitaminas D3 
stiprina dantis.

Ląstelių apsauga
Vitaminas E ir selenas yra aktyvieji antioksidantai, 
kurie apsaugo ląsteles.

Geras virškinamumas 
Ypatingai lengvas virškinimas dėka rinktinių 
žaliavų, švelnaus gamybos proceso ir aktyvių 
maistinių skaidulų. Sėmenys padeda išvengti vidurių 
užkietėjimo ir suteikia svarbių omega-3 riebiųjų 
rūgščių.

Sudėtis:
Šviežia paukštiena (min. 18 %), kukurūzai, paukštienos miltai, ryžiai, 
sorgas, gyvuliniai riebalai, mėsos miltai, džiovintų runkelių gabalėliai, 
hidrolizuoti baltymai, žuvies miltai, sėmenys (min. 1 %), sausos 
mielės, žuvų taukai, natrio chloridas, kalio chloridas, midijų milteliai 
(min. 0,1 %), cikorijų milteliai.

Pakuotė: 12,5 kg

Kokybė, saugumas, patikimumas.

...laimingam šuniui!
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miusli
MONTANUS miusli yra visavertis nealergizuojantis, 
natūralus maistas su ankštinių gabaliukais ir grūdų 
dribsniais.

Tinka visų veislių suaugusiems ir aktyviems šunims.

Šėrimo rekomendacijos:
Šuns svoris (kg) Rekomenduojamas dienos kiekis (g/dieną)

 2,5 - 5,0 55 - 90

  5,0 - 7,5  90 - 125

  7,5 - 10,0 125 - 155

10,0 - 12,5 155 - 180

12,5 - 15,0 180 - 205

15,0 - 17,5 205 - 230

17,5 - 20,0 230 - 255

20,0 - 22,5 255 - 280

22,5 - 25,0 280 - 305

25,0 - 30,0 305 - 350

30,0 - 35,0 350 - 390

35,0 - 40,0 390 - 430

40,0 - 45,0 430 - 470

45,0 - 50,0 470 - 510

50,0 - 60,0 510 - 585

60,0 - 70,0 585 - 655

70,0 - 80,0 655 - 725

- su dribsniais -
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Nuo 12 gyvenimo mėnesio 
suaugusiems šunims

Gero skonio faktorius 
Ideali gabalėlių forma ir didelis kiekis daržovių, 
rinktinės žaliavos ir švelnus gamybos procesas 
garantuoja gerą ėdamumą. Sudėtyje yra ryžių 
dribsnių. 

Gyvybingumo palaikymo kompleksas
Sudėtyje yra daržovių, kurios aprūpina organizmą 
gausa vitaminų, mikroelementų bei mineralų. 
 
Stiprūs dantys 
Lengvai pasisavinami kalcis, fosforas ir vitaminas  
D3 stiprina dantis. Šuniui kandant gabalėlius, yra 
valomas danties paviršius. 
 
Ląstelių apsauga
Vitaminas E ir selenas yra aktyvieji antioksidantai, 
kurie apsaugo ląsteles. 
 
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia blizgesio kailiui ir 
švelnumo odai.

Sudėtis: 
Kukurūzai (min. 22 % kukurūzų dribsnių), kviečiai (min. 5 % kviečių 
dribsnių), paukštienos mėsos miltai, mėsos miltai, kviečių atsijos, 
gyvuliniai riebalai, miežiai, hidrolizuoti baltymai, ryžiai (min. 2 % 
ryžių dribsniai), kvietiniai miltai, žirniai (min. 1 % žirnių dribsnių), 
taukai, žuvies miltai, džiovintų runkelių gabalėliai, ryžių sėlenos, natrio 
chloridas, morkos (min. 0,1 %), sausos mielės, špinatai (min. 0,08 %), 
kalcio karbonatas.

Pakuotė: 12,5 kg

...laimingam šuniui!

Kokybė, saugumas, patikimumas.
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active
MONTANUS active yra daug energijos turintis  
visavertis nealergizuojantis, natūralus maistas visų 
veislių suaugusiems ypač aktyviems šunims.

Šėrimo rekomendacijos:
Šuns svoris (kg) Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

 2,5 - 5,0 50 - 85

  5,0 - 7,5   85 - 115

  7,5 - 10,0 115 - 145

10,0 - 12,5 145 - 170

12,5 - 15,0 170 - 195

15,0 - 17,5 195 - 220

17,5 - 20,0 220 - 240

20,0 - 22,5 240 - 265

22,5 - 25,0 265 - 285

25,0 - 30,0 285 - 325

30,0 - 35,0 325 - 365

35,0 - 40,0 365 - 405

40,0 - 45,0 405 - 440

45,0 - 50,0 440 - 480

50,0 - 60,0 480 - 550

60,0 - 70,0 550 - 615

-su šviežia paukštiena-
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nuo 12 gyvenimo 
mėnesio aktyviems šunims

Stiprūs kaulai 
Subalansuoti kalcio, fosforo ir vitamino D3 kiekiai 
stiprina kaulus jiems formuojantis. Specialus midijų 
ekstraktas stiprina kaulus ir sąnarius, gerina jų 
funkcionavimą.
 
Geras virškinamumas
Ypatingai lengvas virškinimas dėka rinktinių žaliavų, 
švelnaus gamybos proceso ir maistinių skaidulų. 
Patvari tekstūra.  
 
Stiprūs dantys
Lengvai pasisavinami kalcis, fosforas ir vitaminas D3 
stiprina dantis.  

Gero skonio faktorius 
Ideali gabalėlių forma ir didelis daržovių kiekis, 
šviežia paukštiena, rinktinės žaliavos ir švelnus  
gamybos procesas garantuoja gerą skonį. Labai  
noriai ėdamas dėka šviežios paukštienos. 
 
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia kailiui blizgesio ir 
švelnumo odai.

Sudėtis: 
Šviežia paukštiena (min. 18 %), miežiai, kukurūzai, paukštienos mėsos 
miltai, kviečių miltai, gyvuliniai riebalai, kviečiai, hidrolizuoti baltymai, 
mėsos miltai, žuvies miltai, džiovintų runkelių gabalėliai, sėmenys, 
žirniai (džiovinti), žuvų taukai, sausos mielės, natrio chloridas, kalio 
chloridas, midijų milteliai (min. 0,1 %), cikorijų milteliai.

Pakuotė: 12,5 kg

...laimingam šuniui!

Kokybė, saugumas, patikimumas.
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adult

-su paukštiena-

MONTANUS adult yra visavertis nealergizuojantis, 
natūralus maistas suaugusiems visų veislių normalaus 
aktyvumo šunims.

Šėrimo rekomendacijos:
Šuns svoris (kg) Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

 2,5 - 5,0 55 - 90

  5,0 - 7,5   90 - 125

  7,5 - 10,0 125 - 155

10,0 - 12,5 155 - 180

12,5 - 15,0 180 - 205

15,0 - 17,5 205 - 230

17,5 - 20,0 230 - 255

20,0 - 22,5 255 - 280

22,5 - 25,0 280 - 305

25,0 - 30,0 305 - 350

30,0 - 35,0 350 - 390

35,0 - 40,0 390 - 430

40,0 - 45,0 430 - 470

45,0 - 50,0 470 - 510

50,0 - 60,0 510 - 585

60,0 - 70,0 585 - 655
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Skirtas šerti nuo 12 gyvenimo mėnesio
normalaus aktyvumo šunims

Gero skonio faktorius 
Idealių gabalėlių struktūra, vertingos rinktinės 
žaliavos ir švelnus gamybos procesas užtikrina gerą 
skonį.
 
Gyvybingumo palaikymo kompleksas
Organizmas pilnai aprūpintas vitaminų ir 
mikroelementų gausa.
 
Stiprūs dantys
Lengvai pasisavinami kalcis, fosforas ir vitaminas  
D3 stiprina dantis. Šuniui kandant gabalėlius, yra 
valomas danties paviršius.
 
Ląstelių apsauga
Vitaminas E ir selenas yra aktyvieji antioksidantai, 
kurie apsaugo ląsteles. 
 
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia blizgesio kailiui ir 
švelnumo odai.

Sudėtis:
Vištienos mėsos miltai (min. 15 %), miežiai, kukurūzai, kvietiniai miltai, 
kviečiai, gyvuliniai riebalai, kviečių atsijos, mėsos miltai, hidrolizuoti 
baltymai, žuvies miltai, džiovintų runkelių gabalėliai, žirniai (džiovinti), 
sausos mielės, natrio chloridas, midijų milteliai, kalio chloridas, cikorijų 
milteliai.

Pakuotės: 12,5 kg

...laimingam šuniui!

Kokybė, saugumas, patikimumas.
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senior
MONTANUS senior yra visavertis nealergizuojantis, 
natūralus maistas su mažesniu energijos, riebalų ir 
baltymų, bei padidintu ląstelienos kiekiu visų veislių 
šunims. Tinka vyresniems nei 7 metų bei mažo akty-
vumo šunims.

Šėrimo rekomendacijos:
Šuns svoris (kg) Rekomenduojamas kiekis (g/dieną)

 2,5 - 5,0 55 - 90

  5,0 - 7,5   90 - 125

  7,5 - 10,0 125 - 155

10,0 - 12,5 155 - 185

12,5 - 15,0 185 - 210

15,0 - 17,5 210 - 235

17,5 - 20,0 235 - 260

20,0 - 22,5 260 - 285

22,5 - 25,0 285 - 310

25,0 - 30,0 310 - 355

30,0 - 35,0 355 - 400

35,0 - 40,0 400 - 440

40,0 - 45,0 440 - 480

45,0 - 50,0 480 - 520

50,0 - 60,0 520 - 595

60,0 - 70,0 595 - 670

-mažiau energijos-
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Skirtas šerti nuo 7 
gyvenimo metų

Puikiai subalansuotas 
Subalansuotas baltymų ir energijos santykis gerina 
medžiagų apykaitą. Sumažintas riebalų kiekis svorio 
optimizavimui. 
 
Geras virškinimas 
Struktūra, palaikanti ir stabilizuojanti žarnyno  
funkcijas. 

Labai geros skoninės savybės
Puikiai pasisavinamas dėka ryžių ir paukštienos, ku-
rie yra angliavandenių bei gyvulinių baltymų šaltinis. 
 
Ląstelių apsauga
Vitaminas E ir selenas yra aktyvieji antioksidantai, 
kurie apsaugo ląsteles. Vitaminas E apsaugo ląsteles 
nuo senėjimo. 
 
Žvilgančio kailio palaikymo kompleksas
Vitaminas A ir cinkas suteikia švelnumo kailiui 
ir odai. Sudėtyje turi cinko, lengvai prieinamu 
organinių junginių pavidalu.

Sudėtis: 
Vištienos mėsos miltai (min. 12 %), ryžiai (min. 12 %), miežiai, 
kukurūzai, kviečių atsijos, kviečiai, džiovintų runkelių gabalėliai, 
celiuliozės skaidulos, mėsos miltai, hidrolizuota mėsa, žuvies miltai, 
gyvuliniai riebalai, žuvų taukai, žirniai (džiovinti), sausos mielės, natrio 
chloridas, midijų milteliai, kalio chloridas, cikorijų milteliai.

Pakuotės: 12,5 kg

...laimingam šuniui!

Kokybė, saugumas, patikimumas.



Energija aprūpinantis pienas pirmosiomis  
gimimo savaitėmis

Pieno pakaitalas, esant pieno trūkumui arba gimus 
didelėms vadoms. Būtina žinoti, kad karvės pienas kaip 
motinos pieno pakaitalas  nėra tinkamas dėl per mažo 
riebalų ir baltymų kiekio. Šunyčiai labai greitai susirgtų 
diarėja.

MONTANUS Welpenmilch yra sukomponuotas taip, 
kad sudėtimi pakeistų motinos pieną. Produkte gausu 
mineralų, mikroelementų ir vitaminų. Kokybiškas ir 
patikimas produktas. 

Prašome laikytis maitinimo ir paruošimo rekomendacijų, kurios 
taip pat nurodytos ir ant pakuotės.

Laikas dienomis 1. - 2. 
dienos

3. - 7. 
dienos

8. - 14. 
dienos

ab 15. 
dienos

Šerti kartų per dieną 8 x 6 x 5 x 4 x

Montanus Welpenmilch pieno kiekis (ml) vienam maitinimo kartui

Maži šuniukai (iki 5 kg) 5 - 10 15 20 - 25 30 - 35

Mažų veislių šunys (5 - 15 kg) 10 - 15 20 30 - 35 50 - 60

Vidutinių veislių šunys (15 - 25 kg) 15 - 20 30 40 - 50 60 - 70

Didesnių veislių šunys (25 - 50 kg) 20 - 25 40 60 - 70 100 - 120

Didelių veislių šunys (virš 50 kg) 25 - 30 50 70 - 80 120 - 150

Welpenmilch
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Specialus mineralinių medžiagų papildas
 
Gijimo, nėštumo, laktacijos, padidinto fizinio aktyvumo 
periodais arba šunį šeriant žmonių maistu rekomenduo-
jame šuniui duoti MONTANUS Kristall papildus.

Šeriamas mėsa, kviečiais, bulvėmis ar ryžiais Jūsų šuo 
negauna pakankamai kalcio ir fosforo, Be kita ko, 
natūralūs vitaminai maisto apdorojimo metu yra dalinai 
ar visiškai sunaikinami.  

Naudojant MONTANUS Kristall Jums nereikės sukti gal-
vos dėl per mažo vitaminų kiekio ėdale. O dėl idealios 
biotino bei cinko chelato kombinacijos šuns oda bus 
sveika ir kailis blizgės. 

Dozuotė per dieną yra 1 – 2 g kilogramui šuns kūno 
masės. 

Prašome atkreipti dėmesį į šėrimo ypatumus bei informaciją 
apie ingredientus, esančią ant pakuotės.

Kristall

...laimingam šuniui!



Biotino – mielių tabletės su efektyvių vitaminų 
kombinacija

Kad išvengtų avitaminozės, šuniui reikia subalansuoto 
ėdalo su būtinais vitaminais.   
 
Ypač tokiais atvejais, kaip dalyvavimas parodose, ligų 
bei kailio šėrimosi MONTANUS Vits yra optimalus 
priedas papildyti dienos racioną. Jis padės šuniui išlikti 
sveikam, gyvybingam ir gerai jaustis.  

Aukštos biologinės vertės mielės ir biotinas stiprina šuns 
organizmą bei suteikia šuns plaukams blizgesį bei palai-
ko gerą plauko struktūrą. Be to, yra palaikomas plauko 
atsparumas ir augimas.
 
Mes rekomenduojame duoti MONTANUS Vits keturių 
savaičių periodu.
Normali dozė yra 1-8 tabletės (priklausomai nuo šuns 
dydžio) per dieną.

Prašome atkreipti dėmesį į šėrimo ypatumus ir informaciją apie 
ingredientus, esančią ant pakuotės.
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Vidutinė vertė 1 kg:
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Žalieji baltymai      %

Žalieji riebalai      %

Žalioji ląsteliena      %

Žalieji pelenai      %

Kalcis       %

Fosforas       %

Omega-3 riebiosios rūgštys %

Omega-6 riebiosios rūgštys %

Vitaminas A       i.U.

Vitaminas D3      i.U.

Vitaminas E      mg

L-Karnitinas        mg 

Varies        mg

Cinkas       mcg

Jodas       mg

Selenas       mg

28,0

17,0

2,5

6,2

1,3

1,0

0,53

3,0

14.750

1.175

145

-

10

155

2

0,2

26,0

13,0

2,5

5,8

1,2

0,9

-

-

12.000

1.200

70

-

10

70

2

0,2

24,5

16,0

2,5

6,4

1,3

1,0

0,44

2,15

11.750

1.175

70

150

10

130

2

0,2

23,0

10,0

2,5

5,7

1,2

1,0

0,23

1,62

12.000
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-
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115

2

0,2

20,0

6,5

6,5

5,5

0,95
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-
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1.275
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-
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0,2

20,0
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5,8
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-

12.000

1.200
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-

10
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2

0,2

20,0

10,0

2,5

8,0

1,7

1,1

-

-

12.000

1.200

70

-

10

70

2

0,2

...laimingam šuniui!



Kokybė, saugumas, patikimumas.

Nuolatinė nepriklausoma 
kontrolė pagal

DIN EN ISO 9001

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. +49 9221 806-0 · Fax +49 9221 806-188

www.bergophor.de
www.hohburg-mineralfutter.de

Oficialus atstovas Lietuvoje:

UAB FARMO
Tel. 8 674 38989

El. paštas info@farmo.lt
www.farmo.lt
www.montanus.lt

9381_LT14
09
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