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N&D LAMB&BLUEBERRY
ADULT MINI 7kg
Cena

159,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Jagnięcina, dynia i jagoda. Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów małych ras 7kg
Produkty Farmina N&D uznawane przez fachowców za jedne z najlepszych produktów na rynku ?wiatowym. We wszystkich ?wiatowych
rankingach karm? W?oskiego producenta przyznaje si? maksymaln? liczb? 5 gwiazdek Gratulujemy !!!
Mięsożerna natura naszych czworonożnych domowników od zawsze wyznaczała kierunek naszych badań naukowych nad
najodpowiedniejszym oraz zgodnym z ich naturą systemem żywienia.
Psowate w naturalnym środowisku jedzą prawie wyłącznie mięso i nie potrzebują dużej ilości węglowodanów. Wierni tej
filozofii opracowaliśmy innowacyjną linię Natural & Delicious Pumpkin Formula, gamę karm bezzbożowych z wysoką
zawartością najwyższej jakości składników pochodzenia zwierzęcego (ponad 60%), dyni i warzyw o wyjątkowych
właściwościach odżywczych.
DLACZEGO DYNIA?
Dynia jest warzywem typowym dla tradycyjnej, włoskiej kuchni. Charakteryzuje się unikalnymi wartościami odżywczymi i
wykazuje wiele korzystnych działań:
Przeciwcukrzycowe: wspomagane przez Niski Indeks Glikemiczny karmy
Źródło Beta-karotenu (witaminy A) i innych naturalnych antyoksydantów
Wspomaga układ odpornościowy
Zwalcza wolne rodniki wykazując w ten sposób działanie przeciwnowotworowe
Wspomaga ochronę układu sercowo-naczyniowego
Reguluje motorykę jelit
Działa przeciwzapalnie i przeciwpasożytnicz
Natural & Delicious Pumpkin Formula, innowacyjna karma stworzona przy wykorzystaniu unikalnych
technologii:Dzięki technologii Vacuum Coater witaminy są dodawane po obróbce termicznej gwarantując ich
wyższą trwałość.Utrwalone w ochronnej atmosferze: w fazie pakowania, do środka opakowań karmy zostaje
wpuszczony azot (naturalnie występujący w powietrzu), który zastępuje tlen, zapobiegając tym samym oksydacji. Ta
technika jest często stosowana także w produkcji żywności dla ludzi, gdyż pozwala na naturalne utrwalenie i
utrzymanie świeżości pokarmu.
Skład: Świeże mięso z jagnięcia (22%), suszone mięso z jagnięcia (20%), skrobia grochowa (20%), tłuszcz z
kurczaka, suszona dynia (5%), suszone pełne jaja, świeże mięso ze śledzia, suszone mięso ze śledzia, olej rybi, włókno
grochu, suszona marchew, suszona lucerna, inulina, fruktooligosacharydy, mannanoligosacharydy, sproszkowane
jagody (0.5%), suszone jabłko, sproszkowany owoc granatu, suszona słodka pomarańcza, sproszkowany szpinak,
babka płesznik (0,3%), sproszkowana czarna porzeczka, chlorek sodu, suszone drożdże piwne, korzeń kurkumy (0,2%),
glukozamina, siarczan chondroityny, wyciąg z nagietka.
Dodatki w 1kg Dodatki w 1kg. Witaminy, prowitaminy i inne chemicznie zdefiniowane substancje: Witamina A (E672)
15000 j.m.; Witamina D3 (E671) 1500 j.m.; Witamina E (E307) 600mg; Witamina C (E300) 150mg; Niacyna 37,5mg;
kwas pantotenowy 15mg; Witamina B2 7,5mg; Witamina B6 6mg; Witamina B1 4,5mg; Witamina H 0,38mg; kwas
foliowy 0,45mg; Witamina B12 0,1mg; chlorek choliny 2500mg; Beta‐karoten 1,5mg. Mieszanki pierwiastków
śladowych: chelat cynku z hydroksyanalogiem metioniny (E6) 910mg; chelat manganu z hydroksyanalogiem metioniny
(E5) 380mg; chelat żelaza wodzianu glicyny (E1) 250mg; chelat miedzi z hydroksyanalogiem metioniny (E4) 88mg;
selenometionina 0,40mg. Aminokwasy, ich sole i podobne produkty: DL‐metionina 4000mg; Tauryna 1000mg;
L‐Karnityna 300mg. Dodatki sensoryczne: wyciąg z aloesu 1000mg; wyciąg z zielonej herbaty 100mg; wyciąg z
rozmarynu. Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty naturalnego pochodzenia.
Analiza: analiza

Skład:
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Białko surowe 28,00%; oleje i tłuszcze surowe 18,00%; włókno surowe 2,90%; popiół surowy 8,60%; Wapń 1,40%;
Fosfor 1,10%; kwasy tłuszczowe Omega‐6 3,30%; kwasy tłuszczowe Omega‐3 0,90%; DHA 0,50%; EPA 0,30%;
Glukozamina 1200mg/kg; Chondroityna 900mg/kg. wartość energetyczna EM Kcal/Kg 4250 - Mj/Kg 17,78
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