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DolinaNoteci PREMIUM KOT
PUSZKA 185G BOGATA W
KACZKĘ 11836202
Cena

6,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

3088

Opis produktu
Mokra, pełnoporcjowa karma dla kotów dorosłych wszystkich ras
Kaczka to jeden z najszlachetniejszych gatunków drobiu. Jej mięso ma wyrazisty smak i aromat, dzięki czemu jest ono dla kotów szczególnie
apetyczne. Ponadto jest pożywne i zawiera dużo białka oraz cennych składników odżywczych. Nasza mokra karma bogata w kaczkę dostarcza
niezbędnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych, żelaza chroniącego przed anemią, selenu chroniącego przed stresem oksydacyjnym oraz cynku
dbającego o dobrą kondycję skóry. Ten smakowity posiłek ma atrakcyjną dla kotów wilgotną postać.
KARMA DOLINA NOTECI PREMIUM ZAWIERA:
• dużą ilość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego,
• odpowiednio zbilansowane witaminy i minerały,
• taurynę – niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
PRODUKT NIE MA W SKŁADZIE:
•
•
•
•

zbóż,
konserwantów,
sztucznych aromatów,
polepszaczy smaku.

NASZA BEZZBOŻOWA KARMA JEST:
•
•
•
•

utrwalona w procesie sterylizacji,
niskoprzetworzona,
inspirowana posiłkami przygotowywanymi w domu - ma prosty skład,
dostępna w 4 wersjach smakowych i w wariancie dla kociąt.

Skład:
wołowina 25% (płuca, wątroba, serca), rosół, kaczka 15% (żołądki, mięso 5%, wątroba, skórki), kurczak 15% (wątroba, serca, żołądki),
wieprzowina 10% (żołądki), substancje mineralne.
Składniki analityczne:
białko surowe – 10% tłuszcz surowy – 6% popiół surowy – 1,5%, włókno surowe – 0,5%, wilgotność – 80%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki:
Witamina D3 – 240 IU, Witamina C (kwas askorbinowy) – 550 mg, Witamina E – 95 mg, Cynk (chelat cynkowy wodzianu glicyny, tlenek cynku) –
13 mg, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 2 mg, Mangan (siarczan manganu, jednowodny) – 0,5 mg, Jod (jodan wapnia, bezwodny) – 0,4
mg, Tauryna – 800 mg.

Masa kota [kg]
Ilość puszek / dzień
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