Dane aktualne na dzień: 25-05-2022 17:19

Link do produktu: https://weterynaryjny.pl/vetexpert-raw-paleo-adult-mini-2-5-kg-karma-bezzbozowa-dla-psow-doroslych-rasmalych-p-1216.html

Vetexpert RAW PALEO ADULT
MINI 2,5 KG Karma bezzbożowa
dla psów dorosłych ras małych
Cena

95,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

762

Opis produktu
Karma RAW PALEO dla psów dorosłych ras małych jest kompletną i zbilansowaną pełnoporcjową karmą bytową przeznaczoną dla psów ras
małych (o masie ciała poniżej 8 kg) od ukończenia 1 roku życia.
Aż 80g indyka w 100g karmy!
Nasza wiedza i dekada doświadczenia w żywieniu zaowocowały stworzeniem RAW PALEO – supernaturalnej, monoproteinowej karmy dla
Twojego psa. Bardzo wysoka zawartość świeżych składników – mięsa i warzyw – gwarantuje nieporównywalnie wysoką smakowitość.
Karma nie zawiera zbóż (Grain Free) i zbędnych wypełniaczy. Dodatkowo wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego pochodzą
z wolnowybiegowych indyków. Stawiamy na krótką listę składu i jakość składników.
Karma RAW PALEO dla psów dorosłych ras małych oprócz samych składników odżywczych (białko, proteiny, tłuszcze, węglowodany, składniki
mineralne i witaminy) zawiera dodatki funkcjonalne. Są to substancje biologiczne pochodzenia roślinnego, które wspierają prawidłowy
wzrost, rozwój i funkcjonowanie.
FOS (Fruktooligosacharydy) – poprawia konsystencję kału, ogranicza wzdęcia i pobudza bakterie układu pokarmowego do
zwiększania produkcji składników odżywiających komórki jelit.
MOS (Mannanooligosacharydy) – sprawia, że na powierzchniach jelit zwiększa się ilość przeciwciał lokalnych. W ten sposób przewód
pokarmowy jest lepiej zabezpieczony przed bakteriami.
Dodatek oleju z ogórecznika wspomaga stan skóry i sierści. Wchodzi w skład substancji stanowiących barierę chroniącą przed
wnikaniem alergenów.
Olej z łososia posiada silne działanie przeciwzapalne oraz jest bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega 3.
Bakterie Enterococcus Faecium – wspomagają rozwój prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego. Pomaga znormalizować
konsystencję kału, normalizuje trawienie.

Skład, zawartość w 100g: indyk 80g (świeży indyk 50g/100g; suszony indyk (23,5g/100g), tłuszcz z indyka 4,5g, sos z indyka 2g, ziemniaki,
słodkie ziemniaki, świeżo przygotowane warzywa sezonowe 12.8g, olej z łososia 3g, drożdże browarnicze, składniki mineralne, witaminy,
fruktooligosacharydy 480mg/kg, mannanooligosacharydy 120 mg/kg, olej z ogórecznika.

Dodatki pokarmowe w kg:
Witaminy: witamina A (octan retinylu) 14 423 IU, witamina D3 (cholekalciferol) 2 163 IU, witamina E (octan alfa-tokoferolu) 96 mg; Pierwiastki
śladowe; siarczan cynku jednowodny 133,5mg, siarczan żelaza jednowodny 160mg, siarczan manganu jednowodny 105mg, siarczan miedzi
jednowodny 58mg, jodan wapnia bezwodny 1,6mg, selenin sodowy 0,6mg; stabilizatory flory jelitowej: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB
10415 1 000 000 000 jtk.

Składniki analityczne: białko surowe 23,0%, oleje i tłuszcze surowe 17,0%, włókno surowe 2,2%, popiół surowy 7,5%, kwasy tłuszczowe
omega-6 2,6%; kwasy tłuszczowe omega-3 1,0%, wapń 1,4%, fosfor 1,1%
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Zalecenia żywieniowe:

karma podawana w ilościach przedstawionych w tabeli dawkowania spełnia zapotrzebowanie pokarmowe dorosłych psów
ras małych. Dawki początkowe zostały przedstawione w tabeli na opakowaniu. Te dawki można podzielić na dwa lub więcej posiłków dziennie.
Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody. Wszystkie psy różnią się między sobą, dlatego podane dawki należy dostosować do rasy,
wieku, temperamentu oraz poziomu aktywności poszczególnych psów.

WAGA PSA (KG)

1-2

2-5

5-7

7-8

DZIENNA DAWKA (G)

25-45

45-85

85-110

110-145
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