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Eminent Adult 26/15 3kg sucha
karma dla psów dorosłych ras
średnich
Cena

39,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Eminent

Wielkość rasy

rasy małe i średnie

Opis produktu
EMINENT Adult 26/15

kompletna karma dla dorosłych psów ras małych i średnich

Receptura odpowiada specyficznym wymaganiom żywieniowym małych i średnich ras psów i daje im
dostatek energii na cały dzień. Lekkostrawne białko (wysokiej jakości mięso drobiowe), idealny
poziom tłuszczów (przede wszystkim tłuszcz drobiowy i olej kokosowy) i inne dodatki zapewniają
doskonałą kondycję i witalność. Karma pomaga utrzymać optymalną masę ciała i stan sierści,
wzmacnia odporność i zapewnia dobre trawienie (system FMP).

białko 26% tłuszcz 15%

Receptura zawiera 73% białka pochodzenia zwierzęcego.
Zawartość 270 g mączki drobiowej w 1 kg karmy odpowiada 1080 g surowego mięsa.

Skład: mączka drobiowa (27%), kukurydza, pszenica, tłuszcz drobiowy, ryż, ziarna słonecznika,
hydrolizowane wątróbki drobiowe, siemię lniane, drożdże, olej kokosowy, MOS
(mannanooligosacharydy), FOS (fruktooligosacharydy), betaglukany, substancje
uzupełniające, chlorek choliny, lizyna, metionina, L-karnityna, biotyna, kultura probiotyczna.
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Składniki analityczne: białko 26%, tłuszcz 15%, popiół surowy 6%, włókno surowe 3%.

Substancje uzupełniające (zawartość w 1 kg):

Witaminy: witamina A (E672) 15000 m.j., witamina D3 (E671) 1500 m.j., witamina E (alfatokoferol) 200 mg, biotyna 2,5 mg. Mikroelementy: Cu w formie CuSO45H2O (E4) 25 mg, Zn w formie ZnO (E6) 110 mg, Mn w formie MnO (E5) 30 mg, Fe w formie FeCO3

(E1) 150 mg, I w formie KI (E2) 3 mg, Se w formie Na2SeO3 (E8) 0,5 mg, Co w formie CoSO47H2O (E3) 0,5 mg. Aminokwasy: (3.2.3.) monochlorowodorek L-lizyny 12,6 g, (3.1.1.) DL-metionina 5,4 g.

Data ważności: co najmniej 12 miesięcy.

W asortymencie mamy także suchą karmę dla dorosłych psów ras małych o tej samej recepturze i
cenie - Eminent Adult MINI 26/15 - o mniejszych granulkach.

Wskazówki karmienia - dzienne dawki
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