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Karma sucha dla szczeniąt i młodych
psów ras średnich i dużych. Produkt
bogaty w indyka. 3 kg Karma Pupil
Premium
Cena

55,40 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

T1611103QMLJP

Kod producenta

T1611103QMLJP

Kod EAN

5906731503559

Opis produktu
Karma sucha dla szczeniąt i młodych psów ras średnich i dużych. Produkt bogaty w indyka.
Karma Pupil Premium
Wiek zwierzęcia: Psy Junior
Rasa psa: wszystkie rasy
Waga karmy: 3.0 kg
Karma: Premium
PUPIL PREMIUM FRESH MEAT PUPPY AND JUNIOR MEDIUM&LARGE 3 KG - PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA SZCZENIĄT I MŁODYCH PSÓW RAS ŚREDNICH I
DUŻYCH. PRODUKT BOGATY W INDYKA.
Karma PUPIL Premium Fresh Meat Puppy&Junior Medium&Large zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe szczeniąt i młodych psów ras średnich i dużych.
Kompletna i zbilansowana karma. Świeże mięso poprawiające teksturę i spoistość granulatu oraz ich atrakcyjność smakową, stanowi 26% składu porcji. Poprawia
również strawność takich składników jak: sucha masa, materia organiczna, białko surowe, tłuszcz surowy. Wyższa strawność to lepsza absorpcja substancji
odżywczych, a więc w konsekwencji, lepsze odżywienie organizmu. Karma została wzbogacona cennymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, które stymulują
pracę mózgu, korzystnie wpływając na wzrok i zdrowie serca. Kompleks witaminowo - mineralny wspomaga prawidłowy wzrost oraz rozwój kości. Kształt i wielkość
granulek są odpowiednio dopasowane do wielkości zębów psów ras średnich i dużych.
Skład: świeże mięso z indyka (26%), suszone mięso 20% (kurczak, indyk, wątroba hydrolizowana), ryż (28%), ziarno pszenicy, mąka kukurydziana, tłuszcz
zwierzęcy, olej roślinny, suszone włókno buraczane (3%), całe suszone jaja, suszone drożdże browarniane, susz z polskich jabłek, ziarno siemienia lnianego (0,9%),
ziarna Chia, ekstrakt z cykorii (0,27%), suszona polska aronia, pasteryzowany Lactobacillus acidophilus, ekstrakt z Yucci Schidigera, chlorowodorek glukozaminy,
fruktooligosacharydy (FOS), mannooligosacharydy (MOS).
Dodatki: dodatki dietetyczne/ 1kg: witamina A: 16 000 [j.m./kg], witamina D3: 1 900 [j.m./kg], witamina E: 680 [mg/kg], beta glukan: 500 [mg/kg], siarczan żelaza
jednowodny: 390 [mg/kg], siarczan cynku jednowodny: 275 [mg/kg], siarczan manganu jednowodny: 125 [mg/kg], siarczan miedzi pięciowodny: 18 [mg/kg], jodek
potasu: 2,6 [mg/kg], selenian sodu: 0,5 [mg/kg], tauryna: 950 [mg/kg]
Składniki analityczne: białko surowe: 28,0%, tłuszcz surowy: 16,0%, włókno surowe: 2,0%, popiół surowy: 5,7%, kwasy tłuszczowe Omega-6: 2,5%, kwasy
tłuszczowe Omega-3: 1,0%, wapń: 1,3%, fosfor: 0,9%, EPA+DHA: 0,4%

Fresh Meat – Świeże mięso
Healthy growth – Zdrowy wzrost
Brain development – Rozwój mózgu
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80% Animal Protein – 80% białka zwierzęcego

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rasa Psa: Średnie i Duże
Wiek Zwierzęcia: Psy Junior
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