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Farm Food Fresh Żwacz
Wołowy 2x400g
Cena

19,99 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Miło nam że tu jesteś a to oznacza że szukasz zdrowego naturalnego jedzenia ( nie przemysłowej karmy ) dla
swojego Pupila. Witamy cię w rodzinie Farm Food gdzie od blisko 40 lat powstaje Kompletna, naturalnie
tłoczona karma dla psów „All Life Stages” .Nasza karma to nie jedzenie to zdrowy styl życia dla twojego
przyjaciela przez zdrowe i naturalne posiłki .Twój pies chce tak właśnie być karmiony zaufaj Naturze daj mu
FarmFood będzie ci wdzięczny na swój psi sposób
Farm Food przez naturę do zdrowia
W 1982 roku inż. Gerrit de Weerd, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie żywienia zwierząt (zarówno
w Holandii, jak i za granicą), wziął udział w opracowaniu karmy dla psów, która miała służyć jako neutralna
karma testowa w badaniach jakości różnych karm będących w tym czasie na rynku. W oparciu o holenderską
wołowinę konsumpcyjną opracowano prasowany granulat bez jakichkolwiek dodatków, jak barwniki, aromaty,
przeciwutleniacze itp.
Naszym głównym założeniem jest to, by jedna karma nadawała się dla wszystkich psów, niezależnie od ich
wieku i kondycji. Ideę tę zaczerpnęliśmy z natury. W warunkach naturalnych wszyscy dzicy przedstawiciele
psowatych, od szczenięcia po seniora, żywią się tą samą zdobyczą dostępną w danej chwili.
Dlaczego Farm Food Fresh Świeża mrożona porcja mięsa jest apetyczna i zdrowa
- Farm Food Fresh nie zawiera kurczaka ani innego drobiu.
- Kompletna karma ze świeżym mięsem dla wszystkich psów od szczeniąt po seniorów.
- Farm Food Fresh jest całkowicie bezglutenowa.
-Tylko czyste i naturalne składniki zostały przetworzone i nie zawierają sztucznych dodatków, takich jak: chemiczne
przeciwutleniacze, konserwanty czy środki wiążące.
- Nie zawiera barwników, zapachów ani aromatów.
- Wszystkie składniki Farm Food Fresh pochodzą od zwierząt dopuszczonych do spożycia przez ludzi.
Farm Food Fresh Żwacz Wołowy 2x400g smak któremu nie oprze się nawet największy niejadek a przy tym nie
zastąpiony do prawidłowej pracy całego układu pokarmowego .Smak i zdrowie od natury .Kartonik zawiera
2 opakowanie po 400g dla pełnej świeżości dla nich i pełnej wygody dla nas
Farm Food Fresh bazuje na czystej wołowinie z dodatkiem oleju roślinnego, tłuszczu owczego, minerałów,
organicznych witamin i mikroelementów. Karma Farm Food Fresh nie zawiera glutenu. Karma Farm Food Fresh
nie zawiera kości, dzięki czemu gwarantuje kontrolowany stosunek wapnia do fosforu. W Farm Food Fresh
używane są wyłącznie czyste i naturalne składniki, które nie zawierają żadnych sztucznych dodatków, takich
jak: chemiczne przeciwutleniacze, konserwanty czy środki wiążące. Karma Farm Food Fresh nie zawiera
barwników, substancji zapachowych ani aromatów. Karma Farm Food Fresh jest bardzo dobrze przyjmowana
przez Twojego psa, a jej strawność jest optymalna. Karma Farm Food Fresh jest szczególnie łatwa w mieszaniu z
karmą Farm Food HE. Farm Food Fresh: naturalny, zdrowy i smaczny kompletny posiłek dla Twojego psa.
Skład
100% zielone flaczki wołowe
Składniki analityczne
wilgotność 73% tłuszcz surowy 10% Białko surowe 15% Popiół surowy 2%
Porady dotyczące przechowywania Karmę Farm Food Fresh należy przechowywać w zamrażarce. Przechowywać
w temperaturze -18°C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu. Rozmrozić w chłodnym miejscu i podawać w
temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu można przechowywać w lodówce przez około 2 dni.
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