Dane aktualne na dzień: 21-09-2019 12:12

Link do produktu: https://artinus.eu/wild-forest-grain-free-premium-puppy-60-lososia-12kg-p-2299.html

Wild Forest Grain Free
Premium Puppy 60% łososia
12kg
Cena

239,00 zł

Cena poprzednia

249,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Dla szczeniaków ?wie?y ?oso? i plamiak 60,%

Wild Forest Grain Free Premium Puppy&Junior dla szczeniąt – Łosoś z plamiakiem i błękitem, batatami oraz
szparagami

- 60% łososia - lekkostrawne białko zwierzęce bogate w aminokwasy co wspomaga wzrost i rozwój!
- Bez dodatku zbóż – formuła jest zaprojektowana tak, aby wpływać korzystnie na zwierzęta z nietolerancją bądź wrażliwością
na ziarna.
-Glukozamina, siarczan chondroityny i MSM – zapewnienia solidny rozwoj.
- 40% świeżo przygotowanego łososia - naturalne, tradycyjne i lekkostrawne źródło białka.
-Zawiera suplement Omega 3 - doskonałe źródło EPA i DHA,aby wspierać rozwój poznawczy i wizualny.
-Bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów
SKŁAD
60% łososia, łupacza i błękitka (21% świeżo przygotowanego łososia, 16% suszonego łososia, 11% świeżo przygotowanego
błękitka, 10% świeżoprzygotowanego łupacza i 2% wywaru z łososia), bataty (14%), ziemniaki, pulpa buraczana , groch,
siemię lniane, suplement Omega 3, witaminy i minerały, wywar z warzywny, szparagi (0,2%), glukozamina (170 mg / kg),
metylosulfonylometan (170 mg / kg), siarczan chondroityny(125 mg / kg), nukleotydy, FOS (92 mg / kg), MOS (23 mg / kg).
Analiza
białko:: 28,0% tłuszcz:: 14,% surowe włókno: 3% popiół surowy: 7,5% wilgotność: 8,0% omega - 6: 1,1% węglowodany: 40,5%
omega - 3: 3,0% wapń: 1,5%
fosfor: 0,9% cynk: Witaminy: Witamina A (octan retinylu) 15 000 IU, witamina D3 (cholekalcyferol) 2000 IU, witamina E (octan
alfa-tokoferolu) 95 IU; Elementy śladowe; Cynk (monohydrat siarczanu cynku) 85 mg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza
(II)) 50 mg, mangan (monohydrat siarczanu manganu) 35 mg, miedź (pentahydrat siarczanu miedziowego) 9,5 mg, jod
(bezwodny jodan wapnia / jodek potasu) 1,7 mg
Granulat
kształt granulatu: okrągły
długość: 8 mm
szerokość:8,5 mm
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzeba zapewnic szczeniakowi stały dostep do świeżej wody.
Wartość energetyczna: 3.730 kcal/kg.
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