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HILL'S SP CANINE ADULT Small Mini
Chicken 1,5kg
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod EAN

052742327006

Producent

HILL'S

Opis produktu
Hill's Science Plan Adult 1–6 Small & Mini (kurczak) 1,5kg
to zbilansowana, sucha karma dla dorosłych psów małych ras. Profil składników odżywczych i wielkość granulek zostały
doskonale dopasowane do małych psów, dzięki czemu optymalnie odżywiają organizmy tych czworonogów.
Prezentowana karma dla psa została przyrządzona z kurczaka, a oprócz tego na jej korzyść przemawia wysokobiałkowa
receptura, która może przyczynić się do zachowania prawidłowej masy mięśniowej. Karma została wzbogacona specjalną
kompozycją przeciwutleniaczy, które mogą wzmocnić siły obronne organizmu. Ponadto karma dostarcza Twojemu psu
cenne składniki odżywcze, takie jak kwasy tłuszczowe omega-6 i witamina E, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie
skóry i piękny wygląd sierści. Karma Hill's Science Plan Adult 1–6 Small & Mini (kurczak) powstaje z pełnowartościowych
składników i nie zawiera sztucznych aromatów, barwników ani konserwantów.
Hill's Science Plan Adult 1–6 Small & Mini kurczak:

Karma sucha dla dorosłych psów (1–6 lat) ras małych.
Idealna dla małych psów: lekkostrawne składniki, dopasowana do małych żołądków, optymalna zawartość
składników odżywczych.
Wysokobiałkowa receptura: może przyczynić się do zachowania prawidłowej masy mięśniowej.
Wysokiej jakości składniki: przyrządzona z wysokiej jakości surowców, w tym ze smakowitego kurczaka.
Wsparcie sił obronnych organizmu: zawiera specjalną kompozycję przeciwutleniaczy dla wzmocnienia układu
odpornościowego.
Kwasy tłuszczowe omega-6 i witamina E: może przyczynić się do zdrowej skóry i lśniącej sierści.
Wyśmienity smak: dobra akceptacja wśród psów.
Małe granulki: idealne dla małych pyszczków.
Zalecana przez lekarzy weterynarii.
Bez sztucznych aromatów, barwników i konserwantów.
Składniki analityczne
Opakowania 1,5 kg i 6 kg:
Skład
Mączka z kurczaka i indyka, kukurydza, pszenica, ryż browarniany, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, hydrolizat białka, olej
roślinny, składniki mineralne, siemię lniane, suszone wytłoki z pomidorów, suszony miąższ owoców cytrusowych, szpinak w
proszku.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
Witamina A (10 791 j.m./kg), witamina D3 (757 j.m./kg), witamina E (690 j.m./kg), witamina C (105 j.m./kg), żelazo (68,4
mg/kg), jod (1,1 mg/kg), miedź (6,7 mg/kg), mangan (7,1 mg/kg), cynk (141 mg/kg), selen (0,1 mg/kg).
Produkt zawiera naturalne przeciwutleniacze.
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Składniki analityczne

Białko surowe
Tłuszcz surowy
Włókno surowe
Popiół surowy
Wapń
Fosfor
Magnez
Beta-karoten
Potas
Sód
Kwasy tłuszczowe Omega 6
Waga psa

22.5 %
14.4 %
1.3 %
5.0 %
0.82 %
0.68 %
0.08 %
1.5 mg
0.72 %
0.3 %
3.5 %
Dzienna
porcja
Opakowania

Żywienie mieszane
1,5 kg i 6 kg:
¼ puszki (370 g) + 15 g karmy suchej

1,5 kg

40 g

2 kg

50 g

½ puszki (370 g) + 25 g karmy suchej

3 kg

70 g

½ puszki (370 g) + 20 g karmy suchej

4 kg

85 g

1 puszka (370 g) + 35 g karmy suchej

5 kg

100 g

1 puszka (370 g) + 50 g karmy suchej

7,5 kg

135 g

2 puszki (370 g) + 35 g karmy suchej

10 kg

170 g

2 puszki (370 g) + 70 g karmy suchej

Podane ilości karmy są orientacyjne i należy dopasować je do indywidualnych potrzeb psa, aby zwierzę mogło zachować
optymalną wagę ciała.
Podajesz tę karmę po raz pierwszy? Mieszaj nową karmę z dotychczasową karmą przez 7 dni, stopniowo zwiększając ilość
nowej karmy. Zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody pitnej. Aby Twój pupil mógł wieść zdrowe życie, zapewnij mu
zbilansowane pożywienie i poddawaj go regularnym badaniom weterynaryjnym (co najmniej dwa razy w roku).
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