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Link do produktu: https://www.karmoteka.pl/taste-of-the-wild-canyon-river-dla-kota-7kg-gratis-p-742.html

TASTE OF THE WILD CANYON RIVER
dla kota 7kg + GRATIS
Cena

135,00 zł

Dostępność

Niedostępny - pytaj obsługi

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TOTW_14300

Kod producenta

9765

Kod EAN

074198612390

Producent

TASTE OF THE WILD

Opis produktu
TASTE OF THE WILD Canyon River 7kg dla kotów

Karma z pieczonym pstrągiem
i wędzonym łososiem dla kotów.
Karma nie zawierająca ziarna zbóż,
z dodatkiem zielonego groszku i słodkich ziemniaków
jest wyjątkowo efektywnym źródłem energii
dla kota o dużej aktywności.

Może być stosowana praktycznie przez całe życie zwierzęcia.

Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców,
mięso z pstrąga i wędzone mięso z łososia,
uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak.

Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy,
wspomaga układ odpornościowy organizmu
oraz działa prozdrowotnie.
Twój kot z dziką ochotą spróbuje tej karmy.

CHARAKTERYSTYKA KARMY:

dla kociaka i kota dorosłego,
dla wszystkich ras,
w karmie brak zbóż, zaś obecne jest mięso pstrąga i wędzone mięso z łososia,
wartość energetyczna: 3.741 kcal/kg.
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Skład:

Pstrąg, mączka z ryb oceanicznych, słodkie ziemniaki, ziemniaki,
białko z zielonego groszku, białko ziemniaczane, olej rzepakowy, wędzony łosoś, naturalny dodatek smakowy z dzika i kurczaka, chlorek choliny,
DL-metionina,
tauryna, suszony korzeń cykorii, pomidory, jagody, maliny, wyciąg z juki Schidigera, suszone produkty fermentacji Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, ekstrakt fermentacji longibrachiatum Trichoderma, niacyna, biotyna,
kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu kotów..

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
białko
tłuszcz
3,0%
wilgotność
omega 6
omega 3
wapń
fosfor
cynk
selen
witamina E
tauryna

waga
kociaka
[kg]
0,45 1,80
1,80 2,70
2,70 4,00
4,00 5,40

32,0%
16,0%
10,0%
2,4%
0,3%
1,6%
1,1%
120 mg/kg
0,4 mg/kg
150 j.m./kg
0,15%

Dawkowanie dla kociąt
do 16
4-7
7-9
9 - 12
tygod.
mies.
mies.
mies.
dawka dzienna w gramach
75 - 94 65 - 75 47 - 65 28 - 47
94 - 122

75 - 94

122 - 159 94 - 122

65 - 75

47 - 65

75 - 94

65 - 75

159 - 187 122 - 159 94 - 122

Dawkowanie dla kotów dorosłych
waga kota [kg]
dawka dzienna [g]
1,35 - 2,25
28 - 47
2,25 - 4,50
47 - 65
4,50 - 6,75
65 - 94
6,75 - 9,00
94 - 122

75 - 94

Prosimy wybrać jeden gratis, który dodajemy do każdego worka:

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

