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Platinum Adult ChickenKurczak 5kg
Cena

124,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
zawiera tylko składniki najwyższej jakości 70% mięsa drobiowego,
całe świeże kawałki i jako jedyna zawiera certyfiakt jakośc Karmy TUV
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych Psów z kurczakiem

Wyróżnia ją nieporównywalny smak i bardzo wysoka przyswajalność wszystkich składników odżywczych.
Całe kawałki drobiu gotowane są w sosie własnym z dodatkiem ryżu i suszonych owoców. Witaminy, tłuszcze i oleje dodawane są dopiero na koniec procesu
produkcyjnego, gdy temperatura karmy osiągnie temperaturę pokojową. Dzięki temu, karma zachowuje całą swoją wartość odżywczą.
ANALIZA:
białko surowe 26%, tłuszcz surowy 16%, popiół surowy 7,9%, włókno surowe 2%, wapń 1,5%, fosfor 1%, wilgotność (sok ze świeżego mięsa) 18%.
DODATKI NA 1 KG:
wit. A- 10.000IE, wit. D3- 1.600IE, wit. E (alfa tokoferol) 100mg, wit. K1- 2mg, wit. B1-3mg, wit. B2- 5mg, wit. B6- 3mg, wit. B12- 40mg, kwas nikotynowy 20mg, calsium
pantotenato 10mg, biotyna 160mg, kwas foliowy 300mg, chlorek choliny 500mg, siarczan jednowodny żelaza 75mg, tlenek manganu 90mg, siarczan kobaltu 1mg,
jodek potasu 4mg, jodek sodu 0,3mg.
SKŁAD:
świeże mięso drobiowe (70%), ryż, tłuszcz drobiowy, kukurydza (nie modyfikowana genetycznie), mączka z mięsa drobiowego, mączka kukurydziana, hydrolizowane
mięso drobiowe, suszona pulpa buraczana, jabłko suszone, olej z łososia, olej lniany tłoczony na zimno, oliwa z pierwszego tłoczenia, ekstrakt z muszli zielonej (małż
nowo-zelandzki), ziarna ostu, koper włoski, korzeń sarsaparilla, seler, karczoch, nasturcja, rumianek pospolity, mniszek lekarski, goryczka w proszku, juka, chlorek
potasu.energia przetwarzalna - 3.524,0 kcal./kg
ZALETY ŚWIEŻEGO MIĘSA
Proteiny zawarte w tradycyjnych suchych karmach dla psów pochodzą zazwyczaj z resztek mięsa przetwarzanego w rzeźniach i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Ponieważ podczas procesu suszenia i wytwarzania zostają one dwa razy podgrzane do temperatury powyżej 140 stopni C, białko w nich zawartke traci bardzo dużo na
wartości i jakości.
Inaczej jest w przypadku Platinum Natural Food. Świeże, pełnowartościowe mięso, które wykorzystuje się do produkcji karmy jest codziennie odbierane prosto z rzeźni i
natychmiast przetwarzane. Do produkcji nie wykorzystuje się mięsa mrożonego, ponieważ zawiera ono dużo wody, która podczas przetwarzania wpływa niekorzystnie
na jakość białka.
Mięso wykorzystywane przy produkcji karmy dla psów Platinum Natural Food gotowane jest tylko i wyłącznie w sosie własnym w temperaturze 95 stopni C, co zapewnia
nieosiągniętą dotychczas jakość składników i proteiny.Dzięki temu są one znacznie łatwiej przyswajane i przetwarzane przez organizm psa. Pies staje się radosny,
ponieważ wątroba i nerki nie muszą przerabiać pozostałości niestrawnych składników białka.
Produkcja karmy Platinum Natural Food, w porównaniu do tradycyjnej produkcji kompletnego pokarmu, jest bardzo wolna i pracochłonna, ale dla naszych psów jest po
prostu znacznie zdrowsza!
Platinum Natural Food nie zawiera żadnych pomocniczych substancji chemicznych i jest po prostu kulinarną rozkoszą dla każdego psa!
LEPSZE TRAWIENIE
Przy tradycyjnej karmie krokietowej skrobia zbożowa tworzy osłonę wokół innych składników karmy, która pęcznieje w żołądku i musi zostać rozpuszczona. Proces ten
trwa nawet kilka godzin, dlatego też po zjedzeniu takiej karmy pies potrzebuje dłuższego odpoczynku na jej strawienie.
W przeciwieństwie do tego składniki karmy dla psów Platinum Natural Food rozpadają się w żołądku bardzo szybko. Proces trawienia oraz dyspozycyjność białek i
węglowodanów jest bardzo zbliżony do tych, które wystepują u wilka żyjącego na wolności. Żołądek przekazuje szybko pokarm do jelit, gdzie natychmiast ropoczyna się
wchłanianie wyskowartościowych substancji odżywczych.
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ALERGIE & OPAKOWANIE
Jedynym źródłem białka w Platinum Natural Food jest kurczak lub jagnięcina, a źródłem węglowodanów wyłącznie kukurydza i ryż. Dlatego też jest to karma, która
doskonale nadaje się także do żywienia psów ze skłonnością do alegrii.
Platinum Natural Food jest pakowany bardzo starannie w 5 kg tobry aluminiowe utrzymujące stałą temperaturę i wilgotność karmy. Ma to olbrzymią zaletę, ponieważ
karma nie różni się aromatem, ani smakiem od pierwszego do ostatniego kęsa. Nie wietrzeje i nie traci swoich drogocennych wartości odżywczych.
Dzięki hermetycznemu opakowaniu karma Platinum Natural Food jest pozbawiona roztoczy a w związku z tym doskonała również dla psów mających alergię na
roztoczna.
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