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FARMINA MATISSE CHICKEN&RICE
10kg
Cena

179,90 zł

Numer katalogowy

PMT100018S

Kod producenta

PMT100018S

Kod EAN

8010276030108

Producent

FARMINA

Opis produktu
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.
Skład: dehydratyzowane białko z kurczaka (32%), ryż (25%), kukurydza, dehydratyzowane białko z ryb, tłuszcz z kurczaka,
hydrolizowane białka zwierzęce, wysłodki buraczane suszone, olej z ryb, gluten kukurydziany, suszone jaja, chlorek sodu,
chlorek potasu, siarczan wapnia, dwuwodny, suszone drożdże piwne.
Dodatki w 1 kg - Witaminy, prowitaminy i inne chemicznie zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: Witamina A
(3a672b) 16000j.m.; Witamina D3 (E671) 1600j.m.; Witamina E (3a700) 160mg; Witamina C (3a300) 160mg; Niacyna
(3a314) 40mg; D-pantotenian wapnia (3a841) 16mg; Witamina B2 8mg; Witamina B6 (3a381) 6.4mg; Witamina B1 (3a820)
4.8mg; Biotyna (3a880) 0.4mg; Kwas foliowy (3a316) 0.48mg; Witamina B12 0.06mg; Chlorek choliny (3a890) 2200mg.
Mieszanki pierwiastków śladowych: Cynk [tlenek cynku (3b603)]: 86.7mg; Cynk [jednowodny siarczan cynku (3b605)]:
43.7mg; Mangan [siarczan manganawy, monohydrat (3b503)]: 48.8mg; Żelazo [siarczanu żelaza (II), monohydrat
(3b103)]: 14.5mg; Żelazo [węglan żelaza (II) (3b101)]: 28.9mg; Miedź [pentahydrat siarczanu miedzi(II) (3b405)]: 12.8mg; Jod
[bezwodny jodan wapnia (3b202)]: 1.56mg; Selen (selenin sodu 3b801): 0.101mg. Aminokwasy, ich sole i podobne produkty:
DL-metionina, czysta technicznie (3c301) 3000mg.
Składniki analityczne: Białko surowe 32.00%; Tłuszcz surowy 11.00%; Włókno surowe 1.20%; Popiół surowy 6.60%; Wapń
1.00%; Fosfor 0.90%; Magnez 0.08%; Tauryna 1800mg/kg.
Instrukcja stosowania: Podawać w temperaturze pokojowej, zgodnie z dzienną dawką wskazaną w tabeli. W pierwszym
okresie stosowania zaleca się łączyć karmę z linii Matisse z dotychczasowym pożywieniem. Należy zapewnić kotu stały dostęp
do świeżej wody. 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 jesteś usatysfakcjonowany, skontaktuj się z nami.
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