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ACANA Bountiful Catch Cat 340g
Cena

21,99 zł

Dostępność

Ostatnie sztuki - zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

0034DAC2123-340

Kod EAN

064992714413

Producent

ACANA

Opis produktu
ACANA Bountiful Catch Cat 340g

Z Łososiem, Śledziem, Morszukiem i Pstrągiem - nowa formuła dla zdrowej skóry i lśniącej sierści
Twojego kota (i oczywiście pełnego brzuszka).

ACANA Bountiful Catch zawiera wysokiej jakości składniki rybne: poławianych w naturalnym
środowisku łososia, śledzi i pstrąga tęczowego. Składniki bogate są w wartości odżywcze dzięki
proporcjom WholePrey: ryb i ich organów.
Dzięki temu Twój kot w naturalny sposób otrzymuje bogactwo składników odżywczych.
Acana Bountiful Catch dla kota to:
Formuła Bountiful Catch dla kotów dorosłych, która dostarcza w pełni wartościowego białka ryb. Zawiera aż
65% składników rybnych w odżywczych proporcjach WholePrey. To całkowicie zbilansowane jedzenie,
wspierające zdrowie Twojego kota.
Wsparcie Odporności Niezbędne witaminy, minerały i przeciwutleniacze pomagają w utrzymaniu
sprawnie działającego układu odpornościowego.
Sprawne Serce i Wzrok Tauryna, EPA i DHA to podstawowe składniki odżywcze, których koty
potrzebują, aby zachować zdrowe oczy i serce.
Zdrowa Skóra i Sierść Równowaga kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 zapewnia zdrową skórę i
lśniącą sierść.
Pożądany Smak Składniki zwierzęce małych gatunków oraz dodatek liofilizowanej wątroby zapewniają
smak, którego pragną koty.

Ile jest świeżego mięsa w tej formule Acana?
1/3 mięsa w jedzeniu ACANA Bountiful Catch jest Świeża lub Surowa. Pozostałe 2/3 to mięso
dehydratyzowane, a więc pozbawione wody - skoncentrowane źródło białka.
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Jaka jest różnorodność mięs?
W ACANA Bountiful Catch Twój kot upoluje aż cztery gatunki ryb: łososia, śledzia, morszczuka i pstrąga.
Energia metaboliczna - 3800 kcal/kg (433 kcal na 250ml/114g kubek).
37% kalorii pochodzi z białka,
36% z tłuszczów,
a 27% z warzyw i owoców.

Skład:
Surowy cały łosoś (15%), dehydratyzowany łosoś (15%), dehydratyzowany śledź (15%), cały owies, cały groch,
olej z rdzawca (8%), cała zielona soczewica, surowy cały morszczuk (4%), surowy cały śledz (4%), cała
ciecierzyca, cała czerwona soczewica, włókno soczewicy, surowy pstrąg tęczowy (2%), olej z łososia (2%), olej
słonecznikowy, suszony kelp, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała dynia, świeża cała żurawina, świeże całe
borówki.
Dodatki żywieniowe:
chlorek choliny: 1200 mg, tauryna: 400 mg, cynk (uwodniony aminokwasowy chelat cynku): 150 mg, witamina
B1: 12.5 mg, witamina B2: 10 mg, niacyna: 50 mg, witamina B5: 8 mg, witamina B6: 6.5 mg, kwas foliowy: 0.75
mg, biotyna: 0.125 mg, witamina B12: 0.1 mg, witamina A: 3750 IU, witamina D: 500 IU, witamina E: 170 IU,
witamina K: 0.5 mg, miedz (uwodniony aminokwasowy chelat miedzi (II) ): 11 mg, L-karnityna: 50 mg, DLmetionina: 99 mg.
Dodatki technologiczne: naturalne antyoksydanty.
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU.
Analiza:
Białko surowe - 34,0%
Oleje i tłuszcze surowe - 16,0%
Włókno surowe - 4,0%
Popiół surowy - 9,0%
Wilgotność - 10%
Wapń - 2,0%
Fosfor - 1,4%
EPA - 0,2%
DHA - 0,3%
Omega-6 - 2,5%
Omega-3 - 0,8%
Magnez (min.) - 0,1%
Tauryna (min.) - 0,1%
Węglowodany NFE - 27,0%
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