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Wild Forest Grain Free
Premium 50% Kaczki z
Pomarańczami 12kg
Cena

239,00 zł

Cena poprzednia

249,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Kaczka 50% s?odkie ziemniaki i pomara?cze

Wild Forest Grain Free Premium Kaczka słodkie ziemniaki i pomarańcze 12kg
Karma Hypoallergenic pełnoporcjowa dla psów dorosłych
-50% kaczki - produkt bogaty w aminokwasy, witaminy i minerały, kaczka jest pysznym źródłem białka, które twoje zwierzę
pokocha!
-Bez dodatku zbóż - formuła jest zaprojektowana tak aby korzystnie wpływać na zwierzęta z nietolerancją bądź wrażliwością
na ziarna.
-Bataty - doskonała alternatywa dla ziarna, bataty są źródłem węglowodanów o wysokiej zawartości witaminy B.
- Minimum 26% świeżo przygotowanej kaczki naturalne, tradycyjne i lekkostrawne źródło białka.
-Zawiera Suplement Omega 3 - doskonałe źródło EPA i DHA, aby wspierać rozwój funkcji poznawczych,wizualnych i zmniejszać
podatność na zapalenia.
- Bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów
SKŁAD
Kaczka 50% (w tym 28% świeżo przygotowanej kaczki 20% suszonej kaczki i 2% wywaru z kaczki), bataty (26%) groszek,
ziemniaki (8%), pulpa buraczana, siemię lniane,suplement Omega 3, witaminy i minerały, wywar z warzyw pomarańcze
(odpowiednio 7.5g na 1 kg produktu),żurawina, frukto-oligosacharydy (92 mg/kg),manno-oligosacharydy (23 mg/kg).
Analiza
białko:: 26,0% tłuszcz:: 14,0% surowe włókno: 3,0% popiół surowy: 8,0% wilgotność: 8,0%omega - 6: 2,17% węglowodany:
41,0%omega - 3: 0,75 % wapń: 1,7%
fosfor: 1,07% cynk: 130 mg/kgmiedź: 60 mg/kgselen: 0,60 mg/kgjod: 1,58 mg/kgżelazo: 160 mg/kgmangan: 110
mg/kgwitamina A: 15.000 j.m./kgwitamina D3: 2.250 j.m./k
Granulat
kształt granulatu: okrągły
długość: 5 mm
szerokość: 14 mm
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWNIA
waga psa (kg)
1 - 5 kg 25 - 90g
5 - 10 kg 90 - 150g
10 - 20 kg 150 - 250g
20 - 30 kg 250 - 340g
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30 - 40kg 340 - 420g
40kg+ 420g+
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzeba zapewnic szczeniakowi stały dostep do świeżej wody.
Wartość energetyczna: 3.540 kcal/kg.
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