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Vetexpert RAW PALEO CAT
STERILISED BEEF 100G x 6
Karma mokra dla kotów wołowina
Cena

34,94 zł

Cena poprzednia

41,94 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

1291

Opis produktu
Supernaturalna karma mokra Sterilised z tauryną dla Twojego kota. Aż 68% wołowiny i podrobów w jednej
saszetce!
Karma mokra RAW PALEO Sterilised dla kotów dorosłych jest kompletną i zbilansowaną pełnoporcjową karmą bytową przeznaczoną dla kotów
dorosłych z predyspozycjami do nadwagi lub otyłości, a także kotów wysterylizowanych i wykastrowanych. Karma została wzbogacona w Lkarnitynę oraz jest jednobiałkowa, co oznacza, że wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego użyte do wytworzenia karmy pochodzą z
wołowiny.

Naturalne składniki, dużo wartościowego mięsa i podrobów, brak glutenu oraz wysoka zawartość tauryny. To są rzeczywiste potrzeby
żywieniowe kotów na każdym etapie ich życia.

Mięso wołowe to cenne źródło białka. Bogate jest w fosfor oraz łatwo przyswajalne żelazo. Wołowina zawiera wysoki udział wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, głównie z rodziny Omega-6. Cennym składnikiem mięsa wołowego jest również cholina, która odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.
Czym wyróżnia się RAW PALEO dla kotów?
Karma bezzbożowa
Zawiera taurynę
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6
Smakowitość - duża zawartość mięsa i dodatek aromatycznego rosołu
Human grade - składniki dopuszczone do spożycia przez ludzi
Nie zawiera przemielonych kości, soi, cukru, sztucznych barwników, polepszaczy smaku i konserwantów
SKŁAD
Zawartość w 100g:
wołowina i podroby z wołowiny 68%, rosół z wołowiny 29%, słodkie ziemniaki 2%, minerały 1 %
Analiza składu:
białko 10,6%, tłuszcz 6,7%, włókno surowe 0,5%, popiół surowy 2,1%, wilgotność 78,0%
Dodatki żywieniowe w kg:
Witamina D3 200 IU, cynk (jako jednowodny siarczan cynku) 25 mg, mangan (jako siarczan manganu II, jednowodny) 1,4 mg, jod (jako jodan
wapnia, bezwodny) 0,75 mg, DL- metionina 20mg, L- karnityna 200mg, Tauryna 1500mg

PODAWANIE
Dawkowanie; dzienna dawka karmy w gramach:
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120-200g

160-255 g

190-300g

