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FARMINA FARMINA N&D PRIME CAT
LAMB & BLUEBERRY ADULT 5KG
Cena

229,90 zł

Numer katalogowy

PND0500017

Kod producenta

PND0500017

Kod EAN

1

Producent

FARMINA

Opis produktu
Receptura jagnięcina z borówką amerykańską.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.

Skład: jagnięcina (28%), dehydratyzowane białko jagnięce (26%), batat, tłuszcz z kurczaka, suszone jaja, śledź,
dehydratyzowane białko ze śledzia, olej z ryb (ze śledzia), włókno grochu, suszona marchew, mączka z lucerny, inulina z
cykorii, fruktooligosacharydy, ekstrakt z drożdży (źródło mannooligosacharydów), suszone borówki, (0.5%), suszona
pomarańcza, suszone jabłko, suszony owoc granatu, suszony szpinak, łuski i nasiona babki płesznik (0.3%), chlorek sodu,
suszone drożdże piwne, kurkuma (0.2%), wyciąg z aloesu.
Dodatki w 1 kg: Witaminy, prowitaminy i inne chemicznie zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: Witamina A
(3a672b) 18000jm.; Witamina D3 (E671) 1200jm.; Witamina E (3a700) 600mg; Witamina C (3a300) 300mg; Niacyna (3a314)
150mg; D-pantotenian wapnia (3a841) 50mg; Witamina B2 20mg; Witamina B6 (3a831) 8.1mg; Witamina B1 (3a820) 10mg;
Biotyna (3a880) 1.5mg; Kwas foliowy (3a316) 1.5mg; witamina B12 0.1mg; Chlorek choliny (3a890) 2500mg; Beta-karoten
[3a160(a)] 1.5mg. Mieszanki pierwiastków śladowych: cynk (chelat cynku z hydroksyanalogiem metioniny) (3b6.10)
163.8mg; mangan (chelat manganu z hydroksyanalogiem metioniny) (3b5.10): 64.6mg; żelazo [glicynowy chelat żelaza (II)
hydrat] (3b108): 58.3mg; miedź (chelat miedzi z hydroksyanalogiem metioniny) (3b4.10): 15.8mg; Aminokwasy, ich sole i
podobne produkty: DL-metionina czysta technicznie (3c301) 5000mg; Tauryna (3a370) 4000mg; L-karnityna (3a910) 300mg.
Dodatki sensoryczne: wyciąg z zielonej herbaty 100mg; wyciąg z rozmarynu. Przeciwutleniacze: ekstrakty tokoferolu z olejów
roślinnych.
Składniki analityczne: Białko surowe 42.00%; Tłuszcz surowy 20.00%; Włókno surowe 1.80%; Wilgotność 8.00%; Popiół
surowy 8.90%; Wapń 1.20%; Fosfor 1.00%; magnez 0.09%; Omega-6 3.40%; Omega-3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%.
Instrukcja stosowania: Podawać w temperaturze pokojowej, zgodnie z dzienną dawką wskazaną w tabeli. W pierwszym
okresie stosowania zaleca się łączyć karmę z linii N&D z dotychczasowym pożywieniem. Należy zapewnić zwierzęciu w sposób
ciągły wodę do picia. Przechowywać w suchym chłodnym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Waga netto, kod partii, numer
rejestracyjny fabryki: patrz tył opakowania. Wykorzystać przed: patrz data wydrukowana na opakowaniu.
100% Gwarancji. Jeśli Ty lub Twój pupil nie jesteście usatysfakcjonowani, skontaktuj się z nami.
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