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Eminent Grain Free (Platinum) Puppy
33/17 2kg
Cena

44,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Eminent

Opis produktu
Karma dla psa Eminent GRAIN FREE Puppy 33/17
Kompletna karma BEZZBOŻOWA dla szczeniąt oraz suk ciężarnych i karmiących małych i średnich ras

Odżywianie szczeniąt małych i średnich ras stawia wysokie wymagania dotyczące zawartości wysokiej jakości lekkostrawnych białek, ważnych
dla poprawnego wzrostu i rozwoju młodego organizmu. Wysoka zawartość rybiego mięsa oraz białka łososiowego odpowiada tym
wymaganiom, z kolei prebiotyki MOS i FOS wspierają prawidłowe działanie systemu trawiennego. Bardzo ważnymi składnikami są również
ekstrakty z zielonej herbaty i kurkumy, które działają antynowotworowo.

białko 33 % tłuszcz 17%

Bez glutenu
Karmy Eminent Grain Free nie zawierają pszenicy ani żadnych innych zbóż zawierających gluten, który często powoduje problemy trawienne

86% białka pochodzenia zwierzęcego
Karma Eminent Grain Free ma wysoką zawartość białka pochodzenia zwierzęcego, które charakteryzuje się wysoką
strawnością na poziomie blisko 90%.

360 g suszonych morskich ryb odpowiada 1,34 kg świeżego mięsa w 1 kg karmy.

Monoproteiny - wyłącznie mięso z ryb
Karmy zawierające tylko jedno źródło białka zwierzęcego są idealne dla psów, które cierpią na alergie bądź wszelkiego rodzaju
nietolerancje pokarmowe.

Bataty+ziemniaki
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Najlepsze żródło sacharydów, energii, witamin C i B6 jak również potasu, który wspiera procesy immunologiczne.

Zielona herbata i kurkuma
Ekstrakty z tych dwóch składników pomagają neutralizować negatywne działanie wolnych rodników. Dzięki przeciwzapalnemu
działaniu wpływają na obniżanie ryzyka chorób serca i nowotworów.

Nasiona szałwii hiszpańskiej - chia
Nasiona chia zawierają znaczny poziom przeciwutleniaczy, cenne dla zdrowia składniki mineralne i witaminy. Wspierają
trawienie i pomagają przy problemach z wzdęciami.
Siemię lniane
Zawiera bardzo cenne kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3, witaminy z grupy B, cynk, kwas foliowy, witaminę E, magnez,
wapń, żelazo, błonnik, fitosteryny i flawonoidy oraz fitoestrogeny.
Nasiona ostropestu
Wykazują działanie oczyszczające z toksyn, odtruwające i ochronne dla wątroby.
Olej kokosowy
Poprawia stan skóry, kości, stawów, poprawia trawienie i wchłanianie substancji odżywczych, dostarcza energii, chroni przed
chorobami i przyspiesza gojenie.
MSM - metylosulfonylometan
Organiczne związki siarki w formie, jaka występuje w przyrodzie, pozytywnie wpływają na
stan skóry, wykazują działanie przeciwzapalne i wzmacniają układ mięśniowo-szkieletowy.
Chondroityna i glukozamina
Wyższe dawki chondroityny i glukozaminy wspomagają optymalny wzrost i chronią stawy.
MOS - mannanooligosacharydy i FOS – fruktooligosacharydy
Wspomagają florę jelitową i mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego.
Beta-glukany
Naturalne polisacharydy, usprawniają pracę układu pokarmowego i wzmacniają układ odpornościowy.
Witaminy, minerały i mikroelementy
Wzmacniają układ odpornościowy, są kluczowym elementem zbilansowanego odżywiania, pomagają utrzymać zdrową skórę i
lśniącą sierść.
Bez soi, barwników chemicznych i sztucznych konserwantów
Tylko naturalne przeciwutleniacze - ekstrakt z rozmarynu i witamina E.

Skład:
suszone morskie ryby (33%), białko łososiowe (10%), ziemniaki, groch, bataty, tłuszcz drobiowy, hydrolizowane rybie białko (3%), jabłka, siemię
lniane, marchew, pasternak, seler, suszone jaja, olej kokosowy, ostropest, nasiona Chia, MOS (mannanooligosacharydy), FOS
(fruktooligosacharydy), beta-glukany, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z kurkumy, glukozamina, siarczan chondroityny, ekstrakt z rozmarynu,
MSM (metylosulfonylometan), dodatki (witaminy, mikroelementy, aminokwasy).
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Wskazówki karmienia
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