
Hauskiksen koiranruuat 
 

 

Josera Active - Aktiivisille aikuisille koirille. 
 

Activen tasapainotettu koostumus on kehitetty erityisesti paljon liikkuvan ja ulkoilevan koiran 

tarpeisiin. 

Active tarjoaa koirallesi hyvin metabolisoituvaa energiaa ja pitää koirasi terveenä ja 

elinvoimaisena. 

Erityiskoostumus koirille jotka tarvitsevat paljon energiaa. 

Paljon hyvin metabolisoituvaa energiaa. 

Aikuisille aktiivisille koirille sekä toipilaille. 

Tauriini: Tukemaan sydämen toimintaa. 

L-karnitiini: Helpottamaan elimistön rasvan hyödyntämistä. 

Prebiootti Inuliini: Hyvin sulava. 

Omega-3- ja omega-6- rasvahapot sekä biotiini terveelle iholle ja kiiltävälle turkille. 

Viherhuuli-simpukka: Uuden-Seelannin viherhuulisimpukka sisältää luonnollisia 

glykosamiiniglykaaneja (kondroitiinisulfaattia). 

 

Koostumus: siipikarjanlihajauho, maissi, riisi, siipikarjanrasva, sokerijuurikaskuitu, hydrolisoitu 

siipikarjaproteiini, mineraalit, sikuri -juuri (luonnollinen inuliinilähde), Uuden-Seelannin 

viherhuuli- simpukka-liha (Perna canaliculus). (Lähde: joserafinland.fi) 

 

 

Josera Ankka & Peruna 

 
Josera Ankka & Peruna viljaton -koiran kuivamuona on täysravinto aikuiselle koiralle. Sen ainut 

eläinproteiinin lähde on herkullinen ankka. Resepti on viljaton, joten se sopii monille 

herkkävatsaisille ja allergisille koirille. Kuivamuona ei myöskään sisällä maissia. Ruoka sisältää 

terveelle iholle ja hyväkuntoiselle, kiiltävälle karvalle tarpeellisia rasvahappoja, vitamiineja sekä 

hyvin imeytyvää orgaanista sinkkiä ja kuparia. Perunan tärkkelys toimii hyvänä 

energianlähteenä koiralle. Huolellisesti kypsennettynä se myös sulaa koiran 

ruuansulatuskanavassa hyvin. Peruna sopii useimmille herkkävatsaisille ja allergisille yksilöille. 

 

Koostumus: kuivattu peruna 43%, ankanlihajauhe 25%, siipikarjanrasva, sokerijuurikaskuitu, 

perunaproteiini, johanneksenleipäpuu, hydrolisoitu siipikarjaproteiini, hiiva, hydrolisoitu 

kasviproteiini, kivennäiset, sikurijauhe (sisältää luonnostaan inuliinia). (Lähde: joserafinland.fi) 
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Perus Rokka - Täysravinto pienille ja keskikokoisille aikuisille koirille. 

 
Perus Rokka sisältää sopivasti energiaa ja kaikki tarvittavat ainesosat elinvoimaa uhkuville 

perusaktiivisille, pienille tai keskikokoisille aikuisille koirille. Nappulakoko ja koostumus on 

näiden koirien suuhun sopiva ja helppo pureskella. 

Vehnättömän Perus Rokan valmistuksessa on käytetty siipikarjanlihaa, kananmunaa ja kalaa, 

jotka ovat helposti sulavia, ravintoaine- ja aminohapporikkaita proteiininlähteitä. Nivelaineet 

voitelevat aikuisen koiran niveliä ja erityiset prebiootit edistävät ruuansulatuskanavan 

hyvinvointia ja terveyttä. 

 

Valmistusaineet: siipikarjajauho (kana 83 %, kalkkuna 12 %, ankka 5 %), riisi, maissi, siipikarjan 

rasva, maissigluteeni, pellavansiemen, herne, juurikasmassa, kuivattu kananmuna, kalajauho, 

natriumheksametafosfaatti, sikuriuute, mannaanioligosakkaridi (MOS), glukosamiini (250 

mg/kg), yucca-uute, kondroitiinisulfaatti (100 mg/ kg), kehäkukkajauhe. (Lähde: rokkaruoka.fi) 

 

 

Voima Rokka - Täysravinto kaikkien rotujen aktiivisille koirille. 
 

Voima Rokka on oiva valinta aktiivisen aikuisen koiran ruokintaan. Se sisältää hieman enemmän 

energiaa luonnostaan liikkuvaisemmille ja touhukkaammille tai kevyissä harrastus- tai 

työtehtävissä käytettäville koirille.  

Vehnättömän Voima Rokan valmistuksessa on käytetty siipikarjanlihaa, kananmunaa ja kalaa, 

jotka ovat helposti sulavia, ravintoaine- ja aminohapporikkaita proteiininlähteitä. Voima 

Rokassa on runsaasti nivelaineita, jotka voitelevat ja suojaavat työ- ja harrastustehtävissä 

rasittuvia niveliä. Erityiset prebiootit edistävät ruuansulatuskanavan hyvinvointia ja terveyttä.  

 

Valmistusaineet: siipikarjajauho (kana 83 %, kalkkuna 12 %, ankka 5 %), riisi, maissi, siipikarjan 

rasva, maissigluteeni, kalajauho, juurikasmassa, pellavansiemen, herne, kuivattu kananmuna, 

monokalsiumfosfaatti, sikuriuute, mannaanioligosakkaridi (MOS), glukosamiini (250 mg/kg), 

yucca-uute, kondroitiinisulfaatti (100 mg/kg), kehäkukkajauhe. (Lähde: rokkaruoka.fi) 
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Eukanuba NaturePlus+ Lammas 
 

Aivan tuoreena pakastettu lammas on ensimmäinen kiinteiden lihasten kehittymistä edistävä 

ainesosamme. 

Edistää ihon terveyttä ja turkin kiiltoa optimaalisella suhteella omega 6- ja 3-rasvahappoja. 

Ainutlaatuinen sekoitus hedelmiä ja kasviksia takaa vitamiinien ja kivennäisten saannin. 

Ainutlaatuisten hampaita hoitavien ainesosien on kliinisesti todettu vähentävän hammaskiven 

muodostumista 80% 28 päivässä – näin hampaat pysyvät terveinä (tulokset saattavat vaihdella 

eri koirilla). 

Prebiootit sekä juurikasmassa auttavat tukemaan tervettä ruoansulatusta. 

Hapettumisenestoaineet ja vitamiinit tukevat tervettä vastustuskykyä. 

 

Raaka-aineet: Tuoreena pakastettu lammas (18 %), kuivattu kana ja kalkkuna (18 %), riisi (14 

%), durra (14 %), hernejauho, ohra (5 %), siipikarjan rasva, perunajauho, merikalajauho, 

juurikasmassajauho (3,2 %), siipikarjakastike, kivennäisaineet (sisältää 

natriumheksametafosfaattia*), panimohiiva, kuivattu omenapuriste (0,5%), kuivattu porkkana 

(0,5%), kuivattu vihreä herne (0,4%), frukto-oligosakkaridit (0,28%), kuivattu pinaatti (0,2%), 

kuivattu tomaatti (0,2%), merikalaöljy (0,2 %), pellavansiemen. (Lähde: eukanuba.fi) 

 
 


