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CooKing Grain Free Sterilized
2kg
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Kompletna karma grain free CooKing
dla KOTÓW PO STERYLIZACJI w każdym
wieku

Psy i koty są mięsożercami, ich organizmy najlepiej przyswajają białka zwierzęce. Ziarno zawarte w tak wielu
innych produktach nie jest naturalnym źródłem białka dla naszych psich i kocich przyjaciół, a jego trawienie
może prowadzić do nietolerancji pokarmowych i problemów zdrowotnych.
Karmy CooKing zawierają tylko składniki najwyższej jakości prosto z Hiszpanii gdzie przyroda to prawdziwy dar.
Kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby rezerwatów biosfery UNESCO, dzięki czemu
twój czworonożny przyjaciel otrzyma smaczny i co najważniejsze zdrowy posiłek.
Idealne proporcje składników zapewniają odpowiednią dietę, która przyczyni się do poprawy ogólnego stanu
zdrowia, dobrego samopoczucia i wyglądu twojego pupila. Produkty CooKing przyczynią się do tego, że twój
ulubieniec będzie zdrowy i szczęśliwy.
W CooKing wiemy i rozumiemy, jak ważne jest prawidłowe żywienie naszych zwierząt, dlatego nasze produkty
są opracowano we współpracy z specjalistami żywienia zwierząt w Hiszpnii. Do produkcji wykorzystujemy tylko
najlepsze składniki, w tym świeże mięso, aby twój najlepszy przyjaciel otrzymał tylko to co dla niego najlepsze.
Produkty CooKing nie zawierają sztucznych barwników, substancji smakowych ani konserwantów.
Skład: Świeże mięso kurczaka min. 20%, ziemniaki, lufar, nasiona roślin strączkowych, tłuszcz z kurczaka, drożdże piwne,
hydrolizowana wątróbka drobiowa, błonnik roślinny (jabłko, cykoria, marchew), olej rybi bogaty w kwasy omega 3, substancje
mineralne, chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny, mannanooligosacharydy, fruktooligosacharydy, tauryna,
rośliny zielne (nagietek, spirulina, szałwia, kozieradka, koper), ekstrakty roślinne (czerwone owoce, mniszek lekarski, liście
mięty, nasiona zielonej herbaty, tymianek, rozmaryn, aloes), naturalne przeciwutleniacze.
DODATKI (na kg)
Witamina A
(E672a)
Witamina D3
(E671)
Witamina E
(E700)
Tauryna
Żelazo
SKŁADNIKI ANALITYCZNE
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Jod

25000 U.I
1400 U.I
160 mg/kg
1200 mg/kg
120 mg/kg (280 mg węglanu żelaza
(II)
2 mg/kg (3 mg jodku potasu)

Białko

32%

Surowy błonnik
Tłuszcz

3%
Mangan

11%

Popiół surowy
Wilgotność

Miedź

Cynk

8%

Cynk
chelatowany

10%

Wapń

1,3%

Selen

Fosfor

1,2%

Dodatki tech
nologiczne

11 mg (44 mg pięciowodnego
siarczanu miedzi II)
16 mg (38 mg tlenku manganu)
95 mg (130 mg tlenku cynku)
25 mg (250 mg chelatu
aminokwasowego cynku)
0,2 mg (0,45 mg seleninu sodu)
przeciwutleniacze

ZALECANE DZIENNE PORCJE
WAGA
(dorosły)

CHUDY

NORMALNY

Z NADWAGĄ

2-3 kg

70 g

55 g

-

3-5 kg

90 g

75 g

60 g

5-7 kg

125 g

95 g

80 g

Zalecane stosowanie: podawać w stanie suchym. Przybliżone dzienne porcje: zob. tabela dawkowania. Podawana porcja
karmy zależy od poziomu aktywności, masy ciała psa i warunków środowiska. Karmę nakładać do czystego pojemnika, raz lub
dwa razy dziennie o określonych porach. Zapewnić zwierzęciu stały dostęp do czystej, świeżej wody.
Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i zbyt wysoką
temperaturą. Zużyć przed datą ważności podaną na opakowaniu.
WYPRODUKOWANO 12 MIESIĘCY PRZED PODANYM MINIMALNYM OKRESEM PRZECHOWYWANIA.
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