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VetExpert VETERINARY DIET
MOBILITY DOG 12KG Karma dla
psów wspomagająca funkcje
stawów
Cena

319,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

1789

Opis produktu
Dieta dla psów wspomagająca funkcje stawów.
Wskazania:
Wspomaganie funkcji stawów, w przebiegu zapalenia kostnostawowego, po urazach stawów i zerwaniu więzadeł. Wykazuje dwukierunkowe
działanie przeciwzapalne.
Pełnoporcjowa, kompletna i zbilansowana karma dietetyczna dla psów, której podawanie wspomaga metabolizm stawów w przypadku zapalenia
kości i stawów oraz zaburzeniach sprawności ruchowej.

Właściwości:
Kwasy tłuszczowe omega-3
łagodzą stany zapalne stawów oraz posiadają działanie przeciwbólowe
Glukozamina i chondroityna
to proteoglikany będące podstawowymi składnikami strukturalnymi chrząstek stawowych.
L-karnityna
niezbędna do przyspieszenia tempa spalania kwasów tłuszczowych w komórkach, pomaga chronić przed nadwagą zwierzęta z
upośledzoną funkcją stawów.
Ekstrakt z awokado zawieszony w oleju sojowym
ma działanie przeciwzapalne i zdolność hamowania enzymów degradujących chrząstki stawowe.
Wielokierunkowe działanie
Zdrowie stawów i prawidłowa funkcja przewodu pokarmowego
Informacje żywieniowe:
Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli na opakowaniu. W zależności od
potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy należy skonsultować
się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas podawania wstępnie do 3 miesięcy. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Skład: Maczka drobiowa, kukurydza, ryż, jęczmień, produkty pochodzenia roślinnego, świeże mięso drobiowe (10%), wysłodki buraczane,
drożdże, gluten kukurydziany, tłuszcz z kurczaka, olej rybi (3,5%), hydrolizat wątroby kurczaka, chlorek sodu (sól kamienna), glukozamina i
chondroityna (1000 mg/kg), inulina (0,1% – FOS), olej z awokado, mannanooligosacharydy (MOS 120 mg/kg), olej sojowy, wyciąg z Yucca.
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Dodatki dietetyczne: Witamina A – 18000 IU/kg, Witamina D3 – 1800 IU/kg, Witamina E – 600 mg/kg, Witamina C – 200 mg/kg, Żelazo – 68
mg/kg, Jod – 3,2 mg/kg, Miedz – 9 mg/kg, Mangan – 6,8 mg/kg, Cynk – 108 mg/kg, Selen – 0,11 mg/kg, Tauryna – 500 mg/kg, L-karnityna – 170
mg/kg.

Dodatki technologiczne: Ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych.
Składniki analityczne: Białko surowe – 27,00%, Strawność białka – 89,50%, Oleje i tłuszcze surowe – 14,00%, Kwasy tłuszczowe omega-3 –
2,97%, Kwasy tłuszczowe omega-6 – 2,75%, EPA – 3420 mg/ kg, Włókno surowe – 3,75%, Popiół surowy – 8,00%, Wapń – 1,60%, Fosfor – 1,20%.
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