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Bozita ROBUR SENSITIVE GRAIN
FREE CHICKEN 11,5KG Karma
bezzbożowa dla psów o
wrażliwym układzie
pokarmowym
Cena

244,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
BOZITA ROBUR SENSITIVE GRAIN FREE CHICKEN

BIAŁKO 30%, W KTÓRYM 81% TO BIAŁKO ZWIERZĘCE, ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU 15%
Karma bezzbożowa
Kurczak
Dla psów > 1-rocznych | 30% białka, 15% tłuszczu
Naturalnie zoptymalizowana kompletna karma dla psów z formułą bez dodatku zbóż. Grain Free Chicken to karma przeznaczona dla wrażliwych
psów o poziomie aktywności od normalnego do wysokiego. Została przygotowana na bazie świeżego mięsa ze szwedzkich kurczaków, które jest
idealne dla wybrednych psów.

SKŁAD
Kurczak 47% (suszony kurczak 32%, świeży szwedzki kurczak* 15%), suszone ziemniaki*, skrobia grochowa*, tłuszcz kostny*, kurczak
hydrolizowany, suszona pulpa buraczana* (odcukrzona), minerały, lignoceluloza*, inulina z cykorii* (FOS 0,63%), ziarna lnu*, drożdże* (w tym
betaglukany 1,3/1,6 0,05%), glukozamina* (0,05%), siarczan chondroityny* (0,004%).
SUBSTANCJE DODATKOWE (W 1 KG)
Witamina A 15000j.m., witamina D3 780j.m., witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu)) 100mg, witamina C 100mg, pentahydrat siarczanu
miedzi (II) 23mg, tlenek manganu (II)/tlenek manganu (III) 10mg, siarczan cynku jednowodny 102mg, jodan wapnia bezwodny 18mg, drożdże
selenowe 50mg. Dodatki technologiczne: Przeciwutleniacze (naturalne).
SKŁAD ANALITYCZNY
Białko 30%, zawartość tłuszczu 15%, włókno surowe 2,5%, popiół surowy (składniki mineralne) 7,5% (w tym wapń 1,4% i fosfor 1,1%), Omega-6
2,6%, Omega-3 0,5%, wilgotność 10%.
*Naturalne składniki.

CIĘŻAR CIAŁA PSA (KG)
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DZIENNA PORCJA (G)

DZIENNA PORCJA (DL)

CIĘŻAR CIAŁA PSA (KG)
1-4
5-10
11-15
16-25
26-40

DZIENNA PORCJA (G)
25-70
70-140
140-185
185-275
275-390

DZIENNA PORCJA (DL)
0,5-1,5
1,5-3,5
3,5-4
4-6
6-9

Podane ilości są jedynie orientacyjne, ponieważ rzeczywiste zapotrzebowanie może zależeć od konkretnego zwierzęcia i powinno zostać
dostosowane do wielkości, wieku oraz poziomu aktywności psa. Pies powinien mieć przez cały czas dostęp do świeżej wody pitnej.
Informacja na temat zastosowania: Można podawać po zalaniu niewielką ilością ciepłej lub zimnej wody oraz na sucho.
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż temperatura pokojowa.
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