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Eminent Cat Adult Chicken 32/14
2*10kg sucha karma
Cena

190,00 zł

Cena poprzednia

216,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tekro spol. s r.o.

Opis produktu

EMINENT Adult Cat Chicken 32/14
10 kg

kompletna karma dla dorosłych kotów
o smaku kurczaka
Receptura karmy spełnia wszystkie wymagania żywieniowe dorosłych kotów i dzięki swojemu
wspaniałemu smakowi zaspokoi nawet najbardziej wybredne osobniki z rodziny kotów. Optymalny
poziom białka (mięso drobiowe) i tłuszczu razem z innymi składnikami odżywczymi i witaminami
zapewniają doskonałą kondycję i zdrowie. System FMP i wyciąg z Yucca wspierają prawidłowe
działanie układu pokarmowego i wraz z betaglukanami wzmacniają system immunologiczny.
Ponadto Yucca redukuje naturalny zapach odchodów, a dodatek tauryny zapewnia kotu świetny
wzrok.

białko 32% tłuszcz 14%

Receptura zawiera 72% białka pochodzenia zwierzęcego.
Zawartość 270 g mączki drobiowej w 1 kg karmy odpowiada 1080 g surowego mięsa.

Skład: mączka drobiowa (27%), kukurydza, ryż, mączka rybna, tłuszcz drobiowy, kiełki pszenicy,
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pszenica, ziarno słonecznika, hydrolizowane wątróbki drobiowe, kiełki kukurydzy, siemię
lniane, włókno roślinne, tauryna, substancje uzupełniające, MOS (mannanooligosacharydy), FOS
(fruktooligosacharydy), betaglukany, lizyna, metionina, chlorek choliny, Yucca, borówka brusznica,
kultura probiotyczna.

Składniki analityczne: białko 32%, tłuszcz 14%, popiół surowy 6%, włókno surowe 3%, wapń 1,2%,
fosfor 1%.

Substancje uzupełniające (zawartość w 1 kg):

Witaminy: witamina A (E672) 15000 m.j., witamina D3 (E671) 1500 m.j., witamina E (alfatokoferol) 150 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2 15 mg, witamina B6 15 mg, witamina B12 0,1 mg, kwas foliowy 3 mg, pantotenian wapnia 20 mg, niacyna 60 mg,

biotyna 0,5 mg, chlorek choliny 1290 mg, tauryna 1500 mg. Mikroelementy: Cu w formie CuSO45H2O (E4) 15 mg, Zn w formie ZnO (E6) 200 mg, Mn w formie MnO (E5) 50 mg, Fe w formie FeCO3 (E1) 150 mg, I w formie KI (E2) 3 mg, Se w formie Na2SeO3 (E8) 0,4 mg, Co w formie CoSO47H2O (E3) 0,25 mg.Aminokwasy: (3.2.3.) monochlorowodorek L-lizyny 17g, (3.1.1.) DL-metionina 6,4g.

Data ważności: co najmniej 12 miesięcy.
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