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Eurowet WITA-VET CA/P=1,3
JUNIOR+ADULT 1G 80 TABLETEK
Wzrost Praca Witalność
Cena

31,45 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

265

Opis produktu
Karma uzupełniająca dla psów Wzrost Praca Witalność
WZROST
PRACA
WITALNOŚĆ

WITA-VET Ca/P=1,3 jest karmą uzupełniającą, przeznaczoną dla psów żywionych karmą gotową lub domową. Zalecana jest dla szczeniąt i
psów dorosłych. Dla psów w okresie rekonwalescencji, psów hodowlanych lub narażonych na wysiłek fizyczny. Tabletki są wyjątkowo smaczne,
dzięki czemu psy chętnie je przyjmują i można je podawać jako smakołyk – WITAMINA PRZYSMAK.
ZASTOSOWANIE
Wzrost. Praca. Witalność.

Instrukcja prawidłowego stosowania
Podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą:
Szczenięta żywione karmą gotową przeznaczoną na okres wzrostu: 1 tabletka / 10 kg m.c. / dzień,
Psy dorosłe: 1 tabletka / 10 kg m.c. / dzień, przez 7-14 dni, powtarzać w odstępie miesiąca.

W razie potrzeby ilość podawanych tabletek można zwiększyć. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych
niż przeżuwacze.

Stosunek wapnia do fosforu: Ca/P 1,3

Skład
Skład: fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne-martwe (uzyskane z Saccharomyces cerevisiae), mączka mięsna (sproszkowana wątroba
wieprzowa), gliceryna, tlenek magnezu. Składniki analityczne: popiół surowy 45,00%, białko surowe 29,30%, wapń 13,60%, fosfor 10,50%,
wilgotność 0,10%, oleje i tłuszcze surowe 3,75%, magnez 1,00%, włókno surowe 0,00%, sód 0,00%. Przeciwutleniacze: E321
butylohydroksytoluen (BHT) 72 mg. Dodatki w 1kg: witaminy i pro-witaminy: 3a672b witamina A 1 000 000 IU, 3a671 witamina D3 5 000 IU,
3a700 witamina E 1 250 IU, 3a300 witamina C (kwas L-askorbowy) 10 000mg, 3a315 kwas nikotynowy 1500mg, 3a841 kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia) 7500mg, 3a890 chlorek choliny 3000mg, 3a820 witamina B1 750mg, 3a witamina B2 750mg, 3a831 witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny) 100mg, 3a880 biotyna 50mg, 3a316 kwas foliowy 40mg, 3a witamina B12 40,15mg, aminokwasy, ich sole: 3c362
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L-arginina 2000mg, 3.2.3 L-lizyna HCl 2000mg, mieszanka pierwiastków śladowych: 3b103 żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 2900mg, 3b405
miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 500mg, 3b202 jod (jodan wapnia) 1070mg, 3b605 cynk (siarczan cynku jednowodny) 250mg, 3b502
mangan (tlenek manganu) 130mg.
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