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DolinaNoteci SUPERFOOD
WOŁOWINA Z SERCAMI GĘSI
800G 11835802
Cena

11,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

2344

Opis produktu
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów wszystkich ras
Mokra karma dla psów zawdzięczająca szczególnie wysoką zawartość składników odżywczych i właściwości dietoprofilaktyczne swojej
wyjątkowej recepturze, opracowanej przez ekspertów w dziedzinie dietetyki weterynaryjnej. 80% jej składu to mięso i produkty pochodzenia
zwierzęcego (wołowina 40%, gęś 40 % w tym serca gęsi 26%). Ponadto znajdują się w niej również świeże owoce oraz dodatki naturalnie bogate
w substancje pozytywnie wpływające na zdrowie i kondycję psa, takie jak np. omułek nowozelandzki czy wodorosty morskie. Bezzbożowa karma
została przetworzona w minimalnym stopniu, dzięki czemu zachowuje maksymalną ilość substancji biologicznie aktywnych. Produkt bazuje na
szczególnych gatunkach mięsa takich jak: Wołowina - czerwone mięso o niskiej zawartości tłuszczu, z którego aż połowa to zdrowe tłuszcze
nienasycone.
Wołowina jest gatunkiem mięsa szczególnie dobrze dopasowanym do potrzeb psów aktywnych. Zawiera zwiększającą możliwości wysiłkowe
kreatynę i przyspieszającą przemianę materii oraz regenerację po wysiłku L-karnitynę, a także pomagający spalać tłuszcz i dobrze wpływający
na kondycję mięśni kwas linolowy (CLA). Wołowna dostarcza alaniny - aminokwasu, który chroni mięśnie przed uszkodzeniem w sytuacji
niedostarczenia organizmowi wystarczającej ilości węglowodanów, zapobiegając w ten sposób utracie masy mięśniowej. Jest źródłem doskonale
przyswajalnego żelaza - zapewniającego prawidłową gospodarkę krwi, fosforu - utrzymującego kości i zęby w zdrowiu, cynku - wpływającego na
stan skóry i selenu - chroniącego przed stresem oksydacyjnym, a także witamin z grupy B oraz A i E.
Gęś – najbardziej kaloryczne spośród wszystkich mięs drobiowych, charakteryzujące się wysoką zawartością rzadko występujących w mięsie
ptaków nienasyconych kwasów tłuszczowych – dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego i sprawnego działania układu nerwowego. Bogata w
witaminy A, E i B. Gęsi źle znoszą przebywanie w zamknięciu – nie nadają się więc do chowu przemysłowego. Żyją zwykle na półotwartych
wybiegach. Ponadto, to wybredne ptaki - karmione są pokarmem zielonym i owsem. Taka dieta wpływa na walory smakowe, odżywcze i
prozdrowotne ich mięsa. Gęsina zalecana jest szczególnie przy osłabieniu organizmu, lub w diecie psów aktywnych fizycznie.

NISKOPRZETWORZONA KARMA Z WOŁOWINĄ I SERCA Z GĘSI TO:

80% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego,
gatunki mięsa o wyjątkowych właściwościach,
wysokiej jakości białko o strawności na poziomie 90-95%,
receptura oparta na nieprzetworzonych surowcach,
gotowy produkt przetworzony w minimalnym stopniu, niezbędnym do zapewnienia mu bezpieczeństwa mikrobiologicznego i trwałości,
składniki mineralne i witaminy w najlepiej przyswajalnej postaci,
cenne naturalne dodatki dietetyczne i funkcjonalne:
drożdże piwne zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy i β-glukany – wspierające odporność,
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wodorosty morskie – dostarczające łatwo przyswajalnych składników mineralnych i witamin,
omułek nowozelandzki, glukozamina i siarczan chondroityny – dbające o stawy i skórę,
siemię lniane, psyllium (babka płesznik), juka Mojve – sprzyjające prawidłowemu działaniu przewodu pokarmowego i regulujące
gospodarkę lipidowo-węglowodanową,
bez sztucznych aromatów, barwników i polepszaczy smaku,
bez konserwantów,
bez dodatku zbóż.

Skład:
wołowina 40% (płuca, wątroba, serca, mięso 10%, żołądki), gęś 40% (serca z gęsi 26%, żołądki, mięso 5%), rosół, borówka amerykańska 2%,
awokado 1,5%, substancje mineralne, marchew 1%, gruszka 0,5%, drożdże piwne suszone 0,3% (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów
i B-glukanów), siemię lniane 0,1%, nasiona babki płesznik, jukka Mojave, wodorosty morskie, omułek nowozelandzki zielonowargowy 0,02%,
glukozamina 0,02%, siarczan chondroityny 0,02%.
Składniki analityczne:
białko surowe — 1 1%, tłuszcz surowy — 7,5%, popiół surowy — 2%, włókno surowe — 0,8%, wilgotność — 76%, wapń — 0,3%, fosfor - 0,25%.
Dodatki:
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 — 450 IU, Witamina E — 40 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony chelat aminokwasowy) — 49,5
mg, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) — 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany jodan wapnia, bezwodny) - 0,3 mg, Selen organiczny
wytwarzany przez szczep Saccharomyces cerevisiae CNCM |-3060 — 0,01 mg.

Dawkowanie:
Masa psa [kg]
Ilość puszek / dzień
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